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 چکیذُ

سٛػٝ لطاض ٌطفشٝ اؾز.  وٝ ثطاي وبٞف فمط ٚ سٛؾقٝ ضٚؾشبٞب ٔٛضزاؾز ضٚيىطز ٔقيكز دبيساض اظ ضٚيىطزٞبي ػسيس زض سٛؾقٝ دبيساض ضٚؾشبيي 
)عجيقي، ا٘ؿب٘ي، ٔبِي، فيعيىي ٚ اػشٕبفي( ضٚؾشبييبٖ ٞب  ثبقس وٝ ثبيس اظ ا٘ٛاؿ زاضايي ٞب ٔي سأٔيٗ ٔقيكز دبيساض ضٚؾشبييبٖ زض ز٘يبي أطٚظ اظ اِٚٛيز

ٞب اؾشفبزٜ وطز. ٞسف وّي ايٗ دػٚٞف اضظيبثي ٚضقيز ٔقيكز ػٛأـ ضٚؾشبيي قٟطؾشبٖ زضٜ قٟط ثب اؾشفبزٜ اظ  ثطاي ثٟجٛز ٚ اضسمبي ٔقيكز آٖ
زض ثيٗ ؾٝ سيخ ضٚؾشبٞبي ثطذٛضزاض، ٘يٕٝ ثطذٛضزاض ٚ وٓ قسٜ اظ ضٚؾشبٞبي ايٗ قٟطؾشبٖ  آٚضي  اعالفبر ػٕـ .ثبقس ٔي cippٚ اٍِٛي  slfضٞيبفز 

ايٗ سحميك اظ ٘ؾط ٞسف وبضثطزي، ثٝ ِحبػ ضٚـ ثطذٛضزاض ثط اؾبؼ چبضچٛة ٔفٟٛٔي سحميك ٚ ثب ٔمبيؿٝ ٔشغيطٞبي ٔقيكز ا٘ؼبْ ٌطزيس. 
زض  ٘فط  380ٔغبِقٝ ثب اؾشفبزٜ اظ فطَٔٛ وٛوطاٖ حؼٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛضز  ٚذب٘ٛاض ثٛزٜ  16140حؼٓ وُ ػبٔقٝ آٔبضي ثبقس وٝ  غيطآظٔبيكي ٔي -ديٕبيكي

آٚضي اعالفبر اظ اثعاض  ٔٙؾٛض ػٕـ قس.  ثٝ سقييٗاي ٚ ثب اؾشفبزٜ اظ ا٘شهبة ٔشٙبؾت  ٌيطي عجمٝ ضٚؾشبي ٔٛضز ٔغبِقٝ ثب اؾشفبزٜ اظ ضٚـ ٕ٘ٛ٘ٝ 16
ٔٙسي اظ  ٞبي آٔبضي سٛنيفي ٚ اؾشٙجبعي ثب ثٟطٜ ٞب اظ ضٚـ ثطاي سحّيُ زازٜ٘بٔٝ ٔحمك ؾبذز، ٔهبحجٝ ٚ ٔكبٞسار ٔيسا٘ي اؾشفبزٜ ٌطزيس.  دطؾف

ٞبي ٔقيكشي سفبٚر  زٞس وٝ ثيٗ ضٚؾشبٞبي ٔٛضزٔغبِقٝ اظ ٘ؾط ثطذٛضزاضي زاضايي آٔسٜ ٘كبٖ ٔي  زؾز . ٘شبيغ ثٝ ثٟطٜ ثطزٜ قس spssافعاض  ٘طْ
ٞبي  عجيقي زض ضٚؾشبٞبي ٔٛضز ٔغبِقٝ ثيكشط اؾز ٚ ؾٟٓ زاضاييٞبي  زٞس وٝ ؾٟٓ زاضايي چٙيٗ آظٖٔٛ فطيسٔٗ ٘كبٖ ٔي زاضي ٚػٛز زاضز. ٞٓ ٔقٙي

 ثبقس. ٔي 39/3، 33/1، 59/3، 30/3، 39/3ا٘ؿب٘ي، اػشٕبفي، عجيقي، فيعيىي ٚ ٔبِي ثٝ سطسيت 

 .قٟط، ٔقيكز دبيساض ٞبي ٔقيكشي، قٟطؾشبٖ زضٜ : ٔسَ ؾيخ، زاضاييٍاطگبى کلیذی

 

 هقذهِ

اي ثطاي ا٘سيكيسٖ ٚ سالـ ثطاي زؾشيبثي ثٝ  اظ ضٚيىطزٞبي ػسيس سٛؾقٝ دبيساض ضٚؾشبيي ٚ قيٜٛ ضٚيىطز ٔقيكز دبيساض ثٝ فٙٛاٖ يىي
ثب ٞسف ديكطفز ٚ زض ػٟز فمطظزايي اظ اػشٕبفبر ضٚؾشبيي ثٝ ٚػٛز آٔس )ؾؼبؾي ليساضي ٚ ٕٞىبضاٖ،  1980سٛؾقٝ، زض اٚاذط زٞٝ 

ٔقيكز ثٝ ٔقٙبي ظ٘سٌي  ،قٛز ٚ ثيكشط ثب وبضٞبي ضاثطر چٕجطظ قٙبذشٝ ٔئيالزي آغبظ  1990ٚيىطز ٔقيكز دبيساض اظ زٞٝ ض .(22: 1395
(. زضن ظٔيٙٝ chambers, 2005:5ثٛزٖ ٔٛضز ٘يبظ اؾز ) ي اؾز وٝ ثطاي ظ٘سٌي ٚ ظ٘سٜيٞب ٞب ٚ فقبِيز ٞب، زاضايي ثٛزٖ، سٛا٘بيي ٚ ظ٘سٜ

ٞب ٚاثؿشٝ اؾز ٚ ثطاي زضن زضؾز  طًٞٙ ٚ ٔحيظ ٚ ٔٙبثـ آٖضٚز، ظيطا ٔقيكز ٞط ّٔشي ثٝ ضٚاثظ، ف اي حيبسي ثٝ قٕبض ٔي ٔقيكز ٔطحّٝ
ٞب  (. ٔقيكز قبُٔ سٛا٘بييBarrett etal, 2001:315-316) ٞبي ٔرشّفي وٝ زاض٘س، ٘يبظ اؾز آٖ ثٝ قٙبذز ٔحيظ ٚ ضٚاثظ ٚ ؾطٔبيٝ

 .(Mbaiwaa&Stronzab, 2010: 233ٞبي ٔٛضز ٘يبظ ثطاي اؾشفبزٜ اظ ظ٘سٌي اؾز ) ٞب، ٔٙبثـ ٚ ٔيعاٖ زؾشطؾي( ٚ فقبِيز )فطٚقٍبٜ
ا٘س اظ )فيعيىي، ا٘ؿب٘ي، ٔبِي،  فجبضرٞب  ؛ ايٗ زاضاييقٛ٘س وٝ زضٟ٘بيز ثٝ ٔقيكز دبيساض ٔٙؼط ٔيثٛزٜ زؾشٝ  5ٞبي ٔقيكشي قبُٔ  زاضايي

                                                      
  زا٘كٍبٜ قٟطوطز -يزا٘كىسٜ وكبٚضظ -يياضقس ضقشٝ سٛؾقٝ ضٚؾشب يوبضقٙبؾ يزا٘كؼٛ .1
 ٔؿئَٛ( ؿٙسٜيزا٘كٍبٜ قٟطوطز)٘ٛ -يزا٘كىسٜ وكبٚضظ -ييٌطٜٚ سٛؾقٝ ضٚؾشب بضياؾشبز .2
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آٔٛظـ ٚ سؼطثٝ  قسٜ زض وؿت  ٞبي ا٘جبقشٝ قبُٔ زا٘ف ٚ ٟٔبضر ؾطٔبيٝ ا٘ؿب٘ي .(wang etal, 2016:186عجيقي ٚ ؾطٔبيٝ اػشٕبفي( )
ؾالٔز ػٕقيز قبغُ زض ػبٔقٝ اقبضٜ زاضز ثٝ آٖ ٔقٙب وٝ ثسٖٚ زاقشٗ ؾالٔشي، افطاز   قٛز. ؾطٔبيٝ ا٘ؿب٘ي ثٝ ٚ زازٖ آٔٛظـ ٔي

ٚاؾغٝ لطاضٌيطي زض  ٞبي ضٚؾشبيي، ثٝ ٞبي عجيقي ٔحيظ (. زاضايي597: 1395ٞب اؾشفبزٜ وٙٙس )ؾؼبؾي ليساضي،  سٛا٘ٙس اظ زيٍط ؾطٔبيٝ ٕ٘ي
ٞبي ػغطافيبيي ٚيػٜ زض فطنٝ لّٕطٚ ؾطظٔيٙي، ثيكشطيٗ اضسجبط ضا ثب ٔحيظ عجيقي زاض٘س ٚ ؾطٔبيٝ عجيقي زض حفبؽز اظ ا٘ٛاؿ  ٛلقيزٔ

قٛز.  ٞبي ا٘ؿب٘ي اغّت ٔٛػت اظ ثيٗ ضفشٗ ؾطٔبيٝ ٚ ويفيز ٔٙبثـ عجيقي ٔي ظ٘سٌي، قبُٔ ظ٘سٌي ا٘ؿبٖ، الظْ اؾز أب فقبِيز
ٚٞٛاي ثسٖٚ سغييط اقبضٜ زاضز  عجيقي ثٝ ٔٙبثـ عجيقي ٔب٘ٙس آة، ٔٛاز ٔقس٘ي، ٘فز ٚ ظٔيٗ، اوٛؾيؿشٓ ٚ آة عٛضوّي، انغالح ؾطٔبيٝ ثٝ

ٞبي اؾبؾي اظػّٕٝ ٚضقيز ؾبذز اقبضٜ ٔيىٙس وٝ ظيطؾبذزٞبي ا٘ؿبٖثٝ ؾبذشٝؾطٔبيٝ ٞبي فيعيىي  .(597: 1395)ؾؼبؾي ليساضي، 
 ;F0uracre, 2001قٛز )آالر وكبٚضظي( ضا قبُٔ ٔيعاسي ثطاي سِٛيس )ٔبقيٗٚ٘مُ، ٔؿىٗ، آة، ا٘طغي ٚ اضسجبعبر ٚ سؼٟيحُٕ

Morse;2013; Elics,1999; belecher,bastide,castella, Bosissiere, 2012:523). ٝٞبي فيعيىي زض انغالح الشهبزي، ؾطٔبي
شٕبفي، زاضايي اؾز وٝ افطاز اظ عطيك آٖ ؾطٔبيٝ اػقٛ٘س وٝ زض ٔمبثُ وبالٞبي ٔهطفي اؾز؛  ثٝ فٙٛاٖ وبالي سِٛيسي سقطيف ٔي

 .(Bebbington, 1999: 596قبٖ ضا ثٟجٛز ثركٙس )سٛا٘ٙس ثٝ ٔٙبثـ ٚ زيٍط فٛأُ زؾشطؾي ديسا وٙٙس ٚ ٔقيكز ٔي

ٔيٙٝ سٛفيك لبثُ لجِٛي زض ظ، ثٝ ضٚؾشبٞب ٞبي ا٘ؼبْ قسٜ ٞب ٚ سالـ ٞبي ٔشقسز زض ظٔيٙٝ سٛؾقٝ ضٚؾشبيي ٚ سٛػٝضيعي ثب ٚػٛز ثط٘بٔٝ
ضٚؾشبٞبي اؾشبٖ ايالْ ثٝ ٚيػٜ  .حبنُ ٘كسٜ اؾز ٚ ؾبوٙبٖ ٘ٛاحي ضٚؾشبيي ثب ٔكىالر فسيسٜ ٔقيكشي زؾز ثٝ ٌطيجبٖ ٞؿشٙسٔقيكشي 

 اظ ٔكىالر ٔقيكشي ض٘غ ٔي ثط٘س.ٞبي لبثُ سٛػٝ،  فّيطغٓ زاضاييٚ  ٘جٛزٜٙي ظقٟطؾشبٖ زضٜ قٟط ٘يع اظ ايٗ لبفسٜ ٔظؿش

ٞب ٚ اؾشقسازٞبي فطاٚاٖ زض ظٔيٙٝ ٞبي عجيقي)ٚػٛز ٔٙبثـ آثي ٚ اضاضي ثبغي ٚ وكبٚضظي  ٛإ٘ٙسيقٟط سضٚؾشبٞبي قٟطؾشبٖ زضٜ
سٛا٘س  حبنّريع(، ثبفز فطٍٞٙي، سبضيري ٚ ٌطزقٍطي زاضز. فالٜٚ ثط ٔٛاضز فٛق اِصوط اؾشمطاض ايٗ قٟطؾشبٖ زض يه اؾشبٖ ٔطظي ٘يع ٔي

چٙبٖ ؾبوٙبٖ ٔٙبعك ضٚؾشبيي ايٗ ٔقيكز دبيساض سّمي ٌطزز. أب ثٝ زاليُ ٔشقسز ٞٓٞبي ايؼبز  سٛػٝ زض ظٔيٙٝ ثٝ فٙٛاٖ دشب٘ؿيّي لبثُ
ٔحيغي ٚ الشهبزي  ٞبيي اظ اثقبز اػشٕبفي، فطٍٞٙي، ظيؿز ٔٙغمٝ زچبض ٔكىالر ٔقيكشي ثٛزٜ ٚ ايٗ أط ذٛز ؾجت ايؼبز ٘بثؿبٔب٘ي

 ٕ٘بيس.  شبي ضفـ ٔؿبئُ شوط قسٜ ثطزاضز، ثيف اظ ديف ٔحطظ ٔيٞبيي زض ايٗ ظٔيٙٝ وٝ ثشٛا٘س ٌبٔي زض ضاؾ ٌطزز؛ ِصا ا٘ؼبْ دػٚٞف ٔي

ٞبي  ثركي ثٝ فقبِيزقٟط ثٝ ز٘جبَ سٙٛؿٞبي ٔقيكشي زض ٘ٛاحي ضٚؾشبيي قٟطؾشبٖ زضٜاضظيبثي ؾطٔبيٝقٙبؾبيي ٚ ايٗ دػٚٞف ضٕٗ 
وٝ ثشٛا٘س ثٝ ثٟجٛز ٚضقيز ٔقيكشي ٚ حُ  ثبقسٔقيكشي ٚ ثٟجٛز اؾشب٘ساضزٞبي ظ٘سٌي ٚ سٛإ٘ٙسؾبظي ذب٘ٛاضٞبي ضٚؾشبيي ايٗ ٔٙغمٝ ٔي

 ٕ٘بيس.چبِكٟب وٕه 

 هجبًی ًظشی

قٛز ٔقيكز ظٔب٘ي دبيساض  ٞبي الظْ ثطاي قيٜٛ ظ٘سٌي اعالق ٔي ٞب ٚ فقبِيز ٞبي ٔبِي ٚ اػشٕبفي، لبثّيز ٔقيكز ثٝ سٕبْ زاضايي 
وٝ ٔٙبثـ عجيقي دبيٝ ضا اظ ثيٗ ٘جطز  عٛضي آٖ ضا ثٟجٛز ثركس ثٝ ٞب ضا زض ظٔبٖ حبَ ٚ آيٙسٜ حفؼ وٙس ٚ ٞب ٚ زاضايي ذٛاٞس ثٛز وٝ ايٗ لبثّيز

ظ زيسٌبٜ چٕجطظ، ظٔب٘ي ٔقيكز ( اUNDIO & FAO, 2008: 594ٞب ضا ٔسيطيز وٙس ) ٞب قٛز ٚ آٖ ٞب ٚ اؾشطؼ ٚ ٔب٘ـ اظ ثطٚظ قٛن
سٟٙب زض حبَ حبضط، ثّىٝ ثطاي آيٙسٌبٖ ٞب ٘ٝاضاييٞب ٚ زٞب ٔمبْٚ ثبقس ٚ لبثّيزٞب ٚ قٛنٞب، اؾشطؼٜ زض ٔمبثُ سٙفطدبيساض ذٛاٞس ثٛز و

ٔسر يب ثّٙسٔسر ايؼبز وٙس  ٘يع حفؼ قٛز ٚ زيٍط ايٙىٝ ٔٙبفـ ذبِهي ثطاي ٌصضاٖ ٔقيكز زيٍطاٖ زض ؾغٛح ّٔي ٚ ٔحّي وٛسبٜ
(international development, 2008:522 departmant for.) 

ٞبي ذبضع اظ  ٔٙبثـ عجيقي ثطاي وؿت زضآٔس، ٟٔبػطر ٚ اضؾبَ ٚػٜٛ، فقبِيزضاٞجطزٞبي ٔقيكشي ٕٔىٗ اؾز قبُٔ اؾشفبزٜ اظ 
(. ضٚيىطز أطاضٔقبـ، serrate, 2008: 4ٔعضفٝ، ٔمطضي ٚ حمٛق ثبظ٘كؿشٍي ٚ غيطٜ ثبقٙس ثٙبثطايٗ ا٘شربة ضاٞجطز يه فطآيٙس دٛيب اؾز )

زٞس  فكبض ٞؿشٙس ضا ٘كبٖ ٔي ٞب سحز ي ظٔب٘ي وٝ ذب٘ٛازٜٞبي ٔرشّف، حش ٔطزْ ٔحٛض اؾز ٚ ثيكشط ٔغبِقٝ ٔقيكز ضٚؾشبٞب زض ظٔيٙٝ
(yaro, 2006: 149ٔقيكز قبُٔ سٛا٘بيي .) ٞبي ٔٛضز٘يبظ ثطاي اؾشفبزٜ اظ ظ٘سٌي اؾز ) ٞب ٚ فقبِيزMbaiwaa & stronzab, 2010: 



  181 قٟطؾشبٖ زضٜ قٟط( ي: ضٚؾشبٞبي)ٔغبِقٝ ٔٛضز  ييزض ػٛأـ ضٚؾشب يكشيدٙچ ٌب٘ٝ ٔق يٞب ييزاضا ُيسحّ

 

وطزٌبٖ، ؾغح  ٔغع افعاضي )سقساز سحهيُ افعاضي )سقساز افطاز ٚ سقساز ٘يطٚي وبض( ٚ ٞٓ اظِحبػ ا٘ؿب٘ي ٞٓ اظِحبػ ؾرز ٞبي زاضايي .(637
 (. shen, 2009:597ؾٛاز( إٞيز فطاٚا٘ي زاض٘س )

ٞب، نٙبيـ وٛچه، وكبٚضظي ٚ  ٞبي ؾٙؼف ٔرشّف افٓ اظ ؾغح زاضايي ٞبي ٔشقسزي ثبٔحٛضيز ٔقيكز دبيساض زض ظٔيٙٝ اؾشطاسػي
ٞبي عجيقي،   ٌب٘ٝ ؾطٔبيٝ 5ٞب، ثٝ عٛض ٔكشطن ثط اثقبز  ٍٕٞي آٖ اي ٚ سٛاٖ ٔحيغي ثط ثبظاض سقطيف قسٜ اؾز وٝ ٞبي ٔٙغمٝ سبطيط زاضايي

ٍٕٞي ٚػٝ ٔكشطن ٔفْٟٛ ٔقيكز  ٌب٘ٝ شوط قسٜ، ٞبي دٙغ سط ايٙىٝ زاضايي ا٘س. ثٝ ظثبٖ ؾبزٜ اػشٕبفي، ٔبِي، فيعيىي ٚ ا٘ؿب٘ي سبويس زاقشٝ
 قٛز. ف ثٝ نٛضر ٌصاض اقبضٜ ٔيٞبي ٔفٟٛٔي زض ٔغبِقبر ٔرشّ ثبقس. زض ازأٝ ثٝ ثطذي اظ چبضچٛة دبيساض ٔي

 
 

 ٚ ٘ٝؾشبآوكبٚضظاٖ ٔٛضزٔغبِقٝ: قٟطؾشبٖ قبظ٘س )زضثبٖ  ساضيدب كزيفٛأُ ٔؤطط ثط ٔق ُيٚ سحّ ييقٙبؾب
 (.1397ٕٞىبضاٖ، 

ي ضٚؾشبٞب ٔٛضزي: ٔغبِقٝٞبي ٔقيكشي زض ٔٙبعك ضٚؾشبيي ثب ضٚيىطز ٔقيكز دبيساض ؾغح زاضايي ؾٙؼف
 (.1395ليساضي ٚ ٕٞىبضاٖ، ؾؼبؾي ) جبزيسبقٟطؾشبٖ 

  
ٞبي ؾيطٚاٖ ٚ ي ٘مف نٙبيـ وٛچه ثط ثٟجٛز ٔقيكز ذب٘ٛاضٞبي ضٚؾشبيي ثطضؾي ٔٛضزي: قٟطؾشبٖثطضؾ

 (1395، ي ثيٍيفّ ايالْ ) ٟٔسي ظازٜ ٚ اؾشبٖ –چطزاَٚ 
ٕٞىبضاٖ، أب٘ٛئُ وّٕجٛ ٚ )ي ا٘طغي ٞب دطٚغٜثط دبيٝ ٔقيكز دبيساض ثطاي سٛؾقٝ  طيسأطچبضچٛة اضظيبثي 

2018) 

 
 

ي، ٔٛضز دػٚٞي: ٔحّٝ طضؾٕيغي ٞب ؾىٛ٘شٍبٜدچبضچٛة ٔقيكز دبيساض ضاٞجطزي ثطاي ثمبء ٚ اضسمبي ذب٘ٛاض زض 
 (1393، سٟطاٖ )نطافي ٚ قٕؿبيي،آثبز اؾالْ

: ثرف ذبٚ ٔيطآثبز )ٔٛضزٔغبِقٝي ضٚؾشبيي ٞب وطا٘ٝ دؽي ٔطظي ثط ٔقيكز دبيساض ٞب ثبظاضچٝسحّيُ اطط 
 (.1396ٚيؿي ٚ ٕٞىبضاٖ، ) (بٖ ٔطيٛاٖقٟطؾش

  



182  ٝ78ضيعي، قٕبضٜ ػغطافيب ٚ ثط٘بٔٝفّٕي  ٘كطي 

 

ٞبي ٔٛػٛز زض ظٔيٙٝ ٔقيكز دبيساض زاضاي ضوٗ ٔطوعي  اسفبق سٕبٔي چبضچٛة ٌٛ٘ٝ وٝ زض ٔغبِقبر ثبال ٘يع ٔكبٞسٜ ٌطزيس، ثٝ ٕٞبٖ
ؾشفبزٜ اظ ٔسَ اضظيبثي ٌب٘ٝ ٔقيكشي ٚ ٕٞچٙيٗ ا ٞبي دٙغ ٔٙسي اظ زاضايي ثبقٙس. زض ٔغبِقٝ حبضط ٘يع ثب ثٟطٜ ٌب٘ٝ ٔي 5ٞبي  زاضايي

ٞبي ٔٛػٛز زض ايٗ ظٔيٙٝ( ثٝ ثطضؾي ٚضـ ٔٛػٛز، سقطيف چبضچٛة ٔفٟٛٔي سحميك ٚ سقطيف ضاثغٝ ثيٗ  سطيٗ ٔسَ ؾيخ)يىي اظ لٛي
ض ٔٙسي اظ سحّيُ زيٙبٔيىي دطزاذشٝ قسٜ اؾز وٝ زض ٞيچ يه اظ ٔغبِقبر ٔٛػٛز زض ديكيٙٝ ٔكبٞسٜ ٍ٘طزيس  ٚ اظ ايٗ حي ٔشغييطٞب ثب ثٟطٜ

 سٛا٘س ثقس ٘ٛآٚضي زض دػٚٞف حبضط سّمي ٌطزز.  ٔي

 پیطیٌِ تحقیق:

ٞبي سغييط اٍِٛي ٔقيكز ضٚؾشبٞبي ٔٙبعك ٔطظي ٔٛضز ( زض سحميمي ثب فٙٛاٖ ثطضؾي فٛأُ ٚ ٔحطن1397ثصضافكبٖ ٚ ٕٞىبضاٖ )
ٞب سغييط ديسا وطزٜ زضنس آٖ 88/72ٔقيكشي دبؾرٍٛ، اٍِٛي  354ٔغبِقٝ زٞؿشبٖ ٔيٙبٖ، قٟطؾشبٖ ؾطثبظ ثٝ ايٗ ٘شيؼٝ ضؾيس٘س وٝ اظ ثيٗ 

 .زضنس سحِٛي ايؼبز ٘كسٜ اؾز 12/27اؾز ٚ اٍِٛي ٔقيكشي 

ٞبي ذب٘ٛاضٞبي وبضٌطاٖ  ٞبي وكز ٚ نٙقز ثط زاضايي ( زض سحميمي ثب فٙٛاٖ سحّيُ سأطيطار قطوز1396افؾٕي ٚ ٞبقٕي أيٗ  )
ذب٘ٛاض ٞؿشٙس وٝ ثب  500وٝ ػبٔقٝ آٔبضي وٝ ٔكشُٕ ثط ٔيب٘سٚآة ذٛظؾشبٖ  قبغُ ثب ضٚيىطز ٔقيكز دبيساض، ٔٛضز ٔغبِقٝ: وكز ٚ نٙقز

/.، اػشٕبفي 77، ا٘ؿب٘ي 84/0٘فط اظ وبضٌطاٖ ا٘شربة قس٘س ٞٓ چٙيٗ ٘شبيغ ٘كبٖ زاز٘س وٝ ؾطٔبيٝ عجيقي  140اؾشفبزٜ اظ فطَٔٛ وٛوطاٖ 
 ثبقس.ٔي/. 75/. ٚ الشهبزي 85/.، فيعيىي 88

ٞبي ضٚؾشبيي ٔٛضزٔغبِقٝ  وطا٘ٝ ٞبي ٔطظي ثط ٔقيكز دبيساض دؽض سحميمي ثب فٙٛاٖ سحّيُ اطط ثبظاضچٝ( ز1396ٚيؿي ٚ ٕٞىبضاٖ )
ٞبي ٔطظي ٘مف ٔظجز ٚ ٔؤططي زض اضسمبي ؾغح ٔقيكز ثٝ ايٗ ٘شيؼٝ ضؾيس٘س وٝ سأؾيؽ ثبظاضچٝ ثرف ذبٚ ٔيطآثبز قٟطؾشبٖ ٔطيٛاٖ

دصيطي ضٚؾشبييبٖ زض چٙيٗ سأؾيؽ ثبظاضچٝ ٔطظي ثب وبٞف آؾيت اقشٝ اؾز، ٞٓٞب زٞبي ٔقيكشي آٖضٚؾشبييبٖ ثب افطايف ؾغح زاضايي
 ؾبظ افعايف دبيساضي ٔقيكز ضٚؾشبييبٖ قسٜ اؾز. ٞب ٚ سٙٛؿ ٔقيكشي، ظٔيٙٝٞب ٚ قٛنثطاثط ثحطاٖ

يىطز ٔقيكز ٞبي ٔقيكشي زض ٔٙبعك ضٚؾشبيي ثب ضٚ( زض سحميمي ثب فٙٛاٖ ؾٙؼف ؾغح زاضايي1395ؾؼبؾي ليساضي ٚ ٕٞىبضاٖ )
زٞس وٝ ثيٗ ضٚؾشبٞبي ٔٛضز ٔغبِقٝ اظ٘ؾط ٞب ٘كبٖ ٔيثٝ ايٗ ٘شيؼٝ ضؾيس٘س وٝ يبفشٝ ِقٝ ٔٛضزي ضٚؾشبٞبي قٟطؾشبٖ سبيجبزدبيساض ٔغب

 زاضي ٚػٛز زاضز.ٞبي ٔقيكشي سفبٚر ٔقٙيثطذٛضزاضي اظ زاضايي

ثٟجٛز ٔقيكز ذب٘ٛاضٞبي ضٚؾشبيي ثطضؾي ٔٛضزي : ثطضؾي نٙبيـ وٛچه ( زض دػٚٞكي ثب فٙٛاٖ 1395ظازٜ )ثيٍي ٚ ٟٔسيفّي
ٞبي ا٘ؿب٘ي، ٔبِي، غيطاظ ؾطٔبيٝ عجيقي ٔيعاٖ افعايف ؾطٔبيٝ ٞب ٘كبٖ زاز وٝ ثٝچطزاَٚ ثٝ ايٗ ٘شيؼٝ ضؾيس٘س وٝ يبفشٝقٟطؾشبٖ ؾيطٚاٖ

 اؾز. اػشٕبفي، فيعيىي ذب٘ٛاضٞبي قبغُ دؽ اظ اقشغبَ زض نٙبيـ وٛچه ثبالسط اظ ظٔبٖ ديف اظ اقشغبَ

ٔغبِقٝ ٔٛضزي  ثطزاضي اظ ٔطاسـ ٚ ِعْٚ ٔشٙٛؿ ٔقيكز ذب٘ٛاضٞبي ضٚؾشبيي( زض دػٚٞكي ثب فٙٛاٖ ثٟط1394ٜوطيٕي ٚ وطٔي زٞىطزي )
ٞبي سطٚيغ وكبٚضظي ٚ افٕبَ زيٍط ثطزاضٖ اظ عطيك ثط٘بٔٝ٘كبٖ ثٝ ايٗ ٘شيؼٝ ضؾيس٘س وٝ ثب سمٛيز زا٘ف ٚ ٟٔبضر ثٟطٜقٟطؾشبٖ ٔبٜ

 ٛاٖ ا٘شؾبض زاقز وٝ زض آيٙسٜ اظ فكبض ثط ٔٙبثـ عجيقي وبؾشٝ قٛز.سٞب ٔي ؾيبؾز

ثٝ ايٗ ٘شيؼٝ ٌّؿشبٖ  ( زض سحميمي ثب فٙٛاٖ ثطضؾي سأطيط ٌطزقٍطي ثط ٔقيكز دبيساض ضٚؾشبيي زض اؾشب1394ٖظازٜ ٚ ٕٞىبضاٖ )فجساهلل
-سطيٗ ظٔيٙٝ آؾيتٛؾظ ٚ زض ٚضقيز ٘بٔٙبؾت ثٛز ٚ ٌٟٔٓب٘ٝ زض زٚ ٌطٜٚ اظ ضٚؾشبٞب وٕشط اظ حس ٔش ٞبي ٔقيكشي دٙغضؾيس٘س وٝ ؾطٔبيٝ

ٌطزقٍطي، فهّي ثٛزٖ سغييطار اؾز وٝ ٔقيكز ضٚؾشبييبٖ ضا ثب ٔكىُ ٔٛاػٝ وطزٜ دصيطي زض ٞط زٚ ٌطٜٚ ضٚؾشبٞبي ٌطزقٍطي ٚ غيط
ٞب وٕشط اظ حس ٔشٛؾظ ٚ زض ٌب٘ٝ زض زٚ ٌطٜٚ ضٚؾشب 5ٞبي ٔقيكشي  اي ٘كبٖ زاز وٝ ؾطٔبيٝ سه ٕ٘ٛ٘ٝ t چٙيٗ ٘شبيغ آظٖٔٛ اؾز، ٞٓ

 ٚضقيز ٘بٔٙبؾت ثٛز.

( زض سحميمي ثب فٙٛاٖ ثطضؾي سأطيط ٌطزقٍطي ثط ٔقيكز دبيساض ضٚؾشبيي زض اؾشبٖ ٌّؿشبٖ ثٝ ايٗ ٘شيؼٝ 1394ظازٜ ٚ ٕٞىبضاٖ )فجساهلل
-سطيٗ ظٔيٙٝ آؾيتٙبؾت ثٛز ٚ ٌٟٔٓب٘ٝ زض زٚ ٌطٜٚ اظ ضٚؾشبٞب وٕشط اظ حس ٔشٛؾظ ٚ زض ٚضقيز ٘بٔ ٞبي ٔقيكشي دٙغضؾيس٘س وٝ ؾطٔبيٝ
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ٌطزقٍطي، فهّي ثٛزٖ سغييطار اؾز وٝ ٔقيكز ضٚؾشبييبٖ ضا ثب ٔكىُ ٔٛاػٝ وطزٜ دصيطي زض ٞط زٚ ٌطٜٚ ضٚؾشبٞبي ٌطزقٍطي ٚ غيط
 اؾز.

ؾطزقز ( زض دػٚٞكي ثب فٙٛاٖ سحّيُ فٛأُ ٔؤطط ثط ٔقيكز ضٚؾشبيي ثطضؾي ٔٛضزي ضٚؾشبٞبي قٟطؾشبٖ 1393سٛوّي ٚ ٕٞىبضاٖ )
، ٞبي وكبٚضظي ٚ ٔجبزالر ٔطظي اؾزسطيٗ فٛأُ سأٔيٗ ٔقيكز ٔشأطط زض قطايظ سحٕيّي ٔحيغي فقبِيزثٝ ايٗ ٘شيؼٝ ضؾيس٘س وٝ انّي

ٞٓ چٙيٗ ٘شبيغ ٘كبٖ زاز ثٝ عٛض وّي ثيٗ فٛأُ ػغطافيبيي ٕٞب٘ٙس قيت ظٔيٗ، زؾشطؾي ؾغح آٔٛظقي، ٘عزيىي ثٝ ٘ٛاض ٔطوعي ٚ 
 بٖ ٔٙغمٝ ضاثغٝ ٔقٙب زاضي ٚػٛز زاضز وٝ اٍِٛي ٔقيكشي ذبني ضا ثطاي ضٚؾشبٞبي ٔٙغمٝ ايؼبز وطزٜ اؾز.اٍِٛي ٔقيكز ضٚؾشبيي

دطزاذشٙس. ٘شبيغ ثيبٍ٘ط ايٗ ثٛز وٝ 2008ٚ 1998ثٝ ثطضؾي دٛيبيي ؾغح ٔقيكز ذب٘ٛازٜ زض زٚضٞي ظٔب٘ي   2001ٚزايبويٛٔبضا ٚ قطؾشب ا
 ٞبي -بيٝ فيعيىي، ا٘ؿب٘ي ٚ اػشٕبفي، افعايف يبفشٝ، زض حبِي وٝ زؾشطؾي ثٝ ؾطٔبيٝؾطٔقبُٔ ؾٝ زض عي ظٔبٖ زاضاييٟبي ٔقيكشي، 

 .عجيقي ٚ ٔبِي وبٞف يبفشٝ اؾز

ثٝ ايٗ ٘شيؼٝ  يبفشٝزض دػٚٞكي ثب فٙٛاٖ ٌطزقٍطي ٔيطاص فطٍٞٙي ٚ دبيساضي ٔقيكز ػبٔقٝ ضٚؾشبيي اؾىبٖ( 2015)ؾٛ ٚ ٕٞىبضاٖ 
قٛز، ٚاثؿشٍي ظيبز ثٝ ٌطزقٍطي ٚ اظ ثيٗ ضفشٗ شب٘ساضزٞبي ظ٘سٌي ٚ افعايف ٔقيكز دبيساض ٕ٘يضؾيس٘س وٝ ٌطزقٍطي ٔٙؼط ثٝ ثٟجٛز اؾ

ضؾس ٌطزقٍطي ٌعيٙٝ ٔٙبؾت ٚ ٔؤططي ثطاي ٔقيكز ٔقيكز ؾٙشي ٕٔىٗ اؾز ذغطار ثّٙسٔسر ضا افعايف زٞس، اٌطچٝ ثٝ ٘ؾط ٔي
-ٔٙؾٛض ٔشٙٛؿسٞبي ثيٗ ٌطزقٍطي ٚ ؾبيط ثركٟبي الشهبزي ثٝيبفشٝ زض ٘عزيىي ٔمهس ٌطزقٍطي اؾز، أب ديٛ٘ثطذي اظ ػٛأـ اؾىبٖ

 .ؾبظي ٚ حساوظط فطنشٟبي ايؼبزقسٜ سٛؾظ ٌطزقٍطي ٟٔٓ اؾز

ثٝ ايٗ ٘شيؼٝ ضؾيس وٝ دطٚضـ ذطٌٛـ  زض سحميمي ثب فٙٛاٖ أٙيز غصايي ٚ ضٚيىطز ٔقيكز دبيساض زض سٛؾقٝ اٌٚب٘سا،( 2018ٚاض٘يْٛ )
ٚاؾغٝ دطٚضـ ذطٌٛـ، ٔٙغمٝ وبثبَ وبٞف چكٍٕيط ثٝ .وٙس سب ٚضقيز ٔقيكز ذٛز ضا ثٟجٛز ثركٙسسٛا٘س ثٝ ػٛأـ ضٚؾشبيي وٕه ٔي

يبفشٝ ٚ  ا٘س ثٝ ٔسضؾٝ ثطٚ٘س، زضآٔس ضٚؾشبيي افعايفؾٛءسغصيٝ زض ثيٗ وٛزوبٖ ٚ ثعضٌؿبالٖ ضا قبٞس ثٛز، سقساز ثيكشطي اظ وٛزوبٖ سٛا٘ؿشٝ
 .أٙيز غصايي ثٟجٛزيبفشٝ اؾز

پظٍّص  ثٌذی پیطیٌِ جوغ  

ظ ثيٗ فٛأُ وٝ زض فطآيٙس ٔؿئّٝ ٟٔٓ ثچبضچٛة ٔفٟٛٔي يه اثعاض سحّيّي اؾز وٝ دػٚٞكٍط ثط اؾبؼ ٔسَ ٔفٟٛٔي زضثبضٜ ضٚا
 ٞؿشٙس ٔسَ ٔفٟٛٔي ضا سطؾيٓ ٔي وٙس ايٗ ٔسَ ٔفٟٛٔي ثب ثطضؾي ٔمبالر ٔقشجط زاذّي ٚ ذبضػي ثٝ زؾز آٔسٜ اؾز.

 
 چبسچَة هفَْهی تحقیق (.1)ضکل 

 (1399ٞبي سحميك،  يبفشٝ )ٔٙجـ:

ثبقس ٚ زاضاي قٟط ٔيقسٜ ػٟز اضظيبثي ٔقيكز دبيساض ػٛأـ ضٚؾشبيي قٟطؾشبٖ زضٜ چبضچٛة ٔصوٛض وٝ ثط اؾبؼ ٔسَ ؾيخ عطاحي 
 ثبقس. ٞبي ٔقيكشي، يقٙي ؾطٔبيٝ ا٘ؿب٘ي، ٔبِي، فيعيىي، عجيقي ٚ اػشٕبفي ٔئؤِفٝ انّي زاضايي 5
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قسٜ اؾز. ٔطحّٝ ٚضٚزي ثب سٛػٝ ثٝ ثطضؾي ديكيٙٝ دػٚٞف قبُٔ  ٚضٚزي، فطآيٙس ٚ ذطٚػي سكىئُسَ ؾيخ اظ چٟبض ثرف ظٔيٙٝ، 
ثبقس، ٔطحّٝ فطآيٙس زض لبِت ضٞيبفز چبضچٛة ٔقيكز دبيساض ٔٛضز ثطضؾي لطاض ذٛاٞس ٞبي ٔٛػٛز زض ٔٙبعك ضٚؾشبيي ٔي وّيٝ دشب٘ؿيُ

 ٟٙبزٞب ٔبحهُ اظ ديٕبيف زض ٔحيظ؛ فّٕيبسي ذٛاٞس قس.ٞب ٚ ديك ٌطفز ٚ زض ثرف ذطٚػي ٘شبيغ، ضاٞجطزٞب، ٔىب٘يعْ

ا٘سضوبضاٖ ثط٘بٔٝ  سطيٗ ٞسف آٖ ثٟجٛز فّٕىطز ثط٘بٔٝ اؾز، ايٗ اٍِٛ ثٝ زؾز اٍِٛي ؾيخ يه چبضچٛة ػبٔـ ثطاي اضظقيبثي ٚ ٟٔٓ
ٖ اػطاي آٖ انالح وٙٙس زض ايٗ اٍِٛ عٛض ٔٙؾٓ ثط٘بٔٝ ذٛز ضا زض ػطيبٖ اػطاي ثط٘بٔٝ ٚ زض دبيب آٚضي اعالفبر ثٝ وٙس سب ثب ػٕـ وٕه ٔي

قسٜ فالٜٚ ثط ؾٝ ٔطحّٝ سقييٗ وطزٖ، ثٝ زؾز آٚضزٖ ٚ فطاٞٓ وطزٖ  ٞبي سقييٗ ثطاي قٙبذز ٔيعاٖ ٔٛفميز ثط٘بٔٝ زض سحمك ٞسف
ٚسي )ٔمبيؿٝ نٛضر سٛنيفي )سٛنيف زليك ثط٘بٔٝ ٔٛضز اضظقيبثي( ٚ لضب قسٜ( زض ٔٛضز ثط٘بٔٝ ثٝ آٔسٜ ٚ سحّيُ زؾز )سطويت اعالفبر ثٝ

 ٌيطز. ٞب ثب ٔقيبض اضظقيبثي( چٟبضفٙهط وّيسي ٔٛضز ؾٙؼف ٚ اضظقيبثي لطاض ٔي يبفشٝ

اٍِٛي اضظقيبثي ؾيخ دطٚؾٝ چطذكي اؾز وٝ ثٝ فطآيٙس سٛػٝ زاضز ٘ٝ ثٝ ٔحهَٛ يب ثبظزٜ. زض ايٗ اٍِٛ چٟبضفٙهط وّيسي ثب يه ٘ٛؿ 
( اضظقيبثي ظٔيٙٝ ٘يبظٞب ٚ ٔؿبئُ ٔطثٛط ثٝ حٛظٜ contextاظ اضظقيبثي ظٔيٙٝ )ا٘س  اضظقيبثي ذبل ٔٛضزثطضؾي لطاضٔي ٌيط٘س وٝ فجبضر

ٞب ٔٙؼط ثٝ سسٚيٗ ٚ  ٌيطز ٚ حبنُ ايٗ فقبِيز قسٜ ٚ ٘يبظٞبي اؾبؾي ٚ فٕسٜ اظ عطيك ٔهبحجٝ ٚ ٔكبٞسٜ ٔٛضزؾٙؼف لطاض ٔي ٔكرم
ضظقيبثي ٕٞٝ فٛأُ ٔؤطط ثطاي ضؾيسٖ ثٝ ثط٘بٔٝ زض عَٛ ( زض ايٗ اInputقٛز. اضظقيبثي زضٖٚ زاز ) ٞبي ثط٘بٔٝ ٔي ثٙسي ٞسف اِٚٛيز

ٞبي ٔٛػٛز اؾز وٝ اضظقيبثي زضٖٚ زاز ثٝ اػطاي  اػطاي ثط٘بٔٝ ٔٛضز ثطضؾي لطاضٌطفشٝ وٝ حبنُ آٖ ا٘شربة يه ثط٘بٔٝ اظ ٔيبٖ ثط٘بٔٝ
بٞسٜ ٔؿشميٓ ٚ زليك چٍٍٛ٘ي اػطاي ثط٘بٔٝ ( زض ايٗ اضظقيبثي ثب اؾشفبزٜ اظ ٔكprocessوٙس. اضظقيبثي فطآيٙس ) ثط٘بٔٝ زض فُٕ وٕه ٔي

قسٜ ٞطٌٛ٘ٝ  ثيٙي قٛز وٝ اظ عطيك ٔيعاٖ سغبثك آ٘چٝ زض ثط٘بٔٝ ديف قسٜ ٔمبيؿٝ ٔي اثقبز ٔرشّف قٙبؾبيي ٚ ثب آ٘چٝ زض ثط٘بٔٝ قٙبؾبيي
بي ٚالقي وٕه وطزٜ ٚ زض قسٜ وٝ ثٝ قٙبذز چٍٍٛ٘ي ثٝ اػطا زضآٔسٖ ثط٘بٔٝ زض ز٘ي ا٘حطاف، ضقف، وٕجٛز ٚ ٘بضؾبيي احشٕبِي ٔكرم

( ايٗ اضظقيبثي ثطاي دي ثطزٖ productيبثس. اضظقيبثي ثطٖٚ زاز ) ٞب ثطعطف ٚ قب٘ؽ ٔٛفميز ثط٘بٔٝ افعايف ٔي ػطيبٖ فُٕ انالح، ٘مم
ٖ قٙبذز قٛز وٝ حبنُ آ قسٜ ٚ اططار ػب٘جي ٔظجز ٚ ٔٙفي ثط٘بٔٝ اؾشفبزٜ ٔي ثيٙي ٞبي ديف ثٝ ٔيعاٖ ٔٛفميز ثط٘بٔٝ زضضؾيسٖ ثٝ ٞسف

ٞبي  ثب سٛػٝ ثٝ ػبٔـ ثٛزٖ اٍِٛي ؾيخ ٚ ٚيػٌي ٌيطي زض ٔٛضز ازأٝ ثط٘بٔٝ انالح ٚ ثبؾبظي ثط٘بٔٝ ذٛاٞس ثٛز. آٔسٜ ٚ سهٕيٓ زؾز ٘شبيغ ثٝ

 (.1392قٛز )ويبٔٙف،  ٞبي اضظقيبثي زض ٔميبؼ ثعضي اؾشفبزٜ ٔي ٔظجز آٖ زض ثؿيبضي اظ فقبِيز

 هطبلؼِ هَسد سٍستبّبی دس هؼیطتی ّبی داسایی ٌذُکٌ تجییي هتغیشّبی ٍ ّب : ضبخص2جذٍل

 ّب ضبخص داسایی

آٚضي ظثبِٝ، نٙبيـ ظيطؾبذز فقبِيشٟبي غيطظضافي ٔظُ زأذطٚضي، ازٚار ٚ ٚؾبيُ ٔىب٘يعاؾيٖٛ وكبٚضظي، ؾيؿشٓ ػٕـ فيعيىي
ظاض ضؾب٘ي سِٛيسار ٚ ٔحهٛالر، ٌصاضي ٚ ٞعيٙٝ زِٚز زض سٛؾقٝ ا٘ٛاؿ قغُ زض ضٚؾشب، ٚضقيز ثٝ ثبسجسيّي ٚ سىٕيّي، ؾطٔبيٝ

ٚضقيز زؾشطؾي ثٝ ٚؾيّٝ ٘مّيٝ، ٔيعاٖ ذطز ثٛزٖ ٚ فسْ يىذبضچٍي اضاضي، زٚضي ٘ؿجي اظ قٟط ٚ ٔطاوع سهٕيٓ ٌيطي، 
ٞبي اضسجبعي، ظيطؾبذز فقبِيشٟبي وكبٚضظي ٔظُ ػبزٜ ٞبي ثيٗ ٞبي ٌطزقٍطي، ٚضقيز ؾيؿشٓ أىب٘بر ٚ ظيطؾبذز

 ٔعِطؿ

ٞبي ٞب ٚ ثط٘بٔٝسٟبي فٙي ٚ فّٕي، زؾشطؾي ثٝ ذسٔبر آٔٛظقي، ٘طخ ثيىبضي زض ؾٙيٗ ٔرشّف، ٚضقيز زٚضٜٚضقيز ٟٔبض ا٘ؿب٘ي
 آٔٛظقي، ذّك ضٚقٟبي ػسيس ٚ ٘ٛ، ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي ٔبٞط ٚ ثبؾٛاز، ٚػٛز ضٚحيٝ سقبٖٚ ٚ ٕٞىبضي

ٞبي ٞبي البٔشي، اؾشفبزٜ اظ ثط٘بٔٝ٘ٛؾب٘بر ليٕز ٔحهٛالر وكبٚضظي، اؾشفبزٜ اظ ذب٘ٝ ٞبي ضٚؾشبيي ثٝ فٙٛاٖ ٔىبٖ  ٔبِي
اٞساي ٚاْ، ؾطٔبيٝ ٌصاضي سٛؾظ زِٚز زض سٛؾقٝ ٔكبغُ ذطز، ثسٞىبضي ثٝ ثب٘ىٟب ٚ ٔٙبثـ غيطضؾٕي، سٕبيُ ثرف 

 ٌصاضي زض ضٚؾشبٞبذهٛني ثٝ ؾطٔبيٝ

هٕيٓ ٌيطي ٚ فقبِيشٟبي اػطايي، ٞبي اػشٕبفي، ٔكبضوز زض سٞب ٚ قجىٝاي، ؾغح اؾشفبزٜ اظ ضؾب٘ٝلجيّٝ -اذشالفبر لٛٔي اػشٕبفي
-ذطٚع ٘يطٚي وبض ٚ ٟٔبػطر ػٛا٘بٖ، ٌطايف ضٚؾشبييبٖ ثٝ ظ٘سٌي قٟطي، وؿت ٚ وبض ظ٘بٖ،ٚػٛز اضسجبعبر فبٔيّي، سكىُ

 (، سٕبيُ ػٛا٘بٖ ثٝ اقشغبَ زض ثرف وكبٚضظيNGOٞبي ضٚؾشبيي)

ي ٘بؾبظٌبض ثط ٔحيظ ظيؿز، ٔٙبثـ ٚ ٔحهٛالر ٞبٞبي ٔشٙٛؿ فعٍٞٙي ٚ عجيقي، ؾغح حبنّريعي اضاضي، عطحػبشثٝ عجيقي
 ػٍّٙي، ؾطٔبظزٌي، ٔهطف ٔٛاز دطٚسيٙي، ذكىؿبِي، ؾيُ، ٔٙبثـ سؼسيس دصيط، حفبؽز اظ ٔحيظ ظيؿز

 1399ٞبي سحميك،  ٔٙجـ: يبفشٝ
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 هَاد ٍ سٍش ّب:

ثبقس. ػبٔقٝ آٔبضي سحميك ٕبيكي ٔيٞب غيطآظٔبيكي ٚ اظ ٘ٛؿ ديآٚضي زازٜسحميك حبضط اظ٘ؾط ٘ٛؿ وبضثطزي، اظِحبػ چٍٍٛ٘ي ػٕـ
ٌيطز. حؼٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ثط اؾبؼ  ضا زضثط ٔي 58429قٟط ٞؿشٙس وٝ ػقٕيشي زض حسٚز ذب٘ٛاض ضٚؾشبيي ؾبوٗ قٟطؾشبٖ زضٜ 16140قبُٔ 

 ثطاي س.ثبقٞب زض ايٗ دػٚٞف، دطؾكٙبٔٝ ؾبذشبضٔٙس ٚ ٔحمك ؾبذشٝ ٔيآٚضي زازٜزؾز آٔس. اثعاض ػٕـ ذب٘ٛاض ثٝ 380فطَٔٛ وٛوطاٖ 
ضٚايي دطؾكٙبٔٝ ثب اؾشفبزٜ اظ دُٙ ٔشرههبٖ ٔٛضز سبئيس لطاضٌطفشٝ اؾز، ٚ ثطاي دبيبيي . اؾشفبزٜ قس spssافعاض  ٞب اظ ٘طْٚسحّيُ زازٜ سؼعيٝ

 ( ثٝ زؾز آٔسٜ اؾز.73/0قسٜ، ٔمساض وّي آٖ ) اظ آِفبي وطٚ٘جبخ اؾشفبزٜ

 هحذٍدُ هَسد هطبلؼِ:

ويّٛٔشطٔطثـ زض غطة وكٛض لطاض زاضز، ايٗ اؾشبٖ اظ ػٙٛة ثب ذٛظؾشبٖ، اظ قٕبَ ثب وطٔب٘كبٜ ٚ اظ  19086اؾشبٖ ايالْ ثب ٔؿبحشي حسٚز 
٘فط ثٛزٜ اؾز وٝ اظ  580158ثطاثط ثب  1395قطق ثب ِطؾشبٖ ٕٞؿبيٝ اؾز. ثٙبثط ؾطقٕبضي ٔطوع آٔبض ايطاٖ، ػٕقيز اؾشبٖ ايالْ زض ؾبَ 

  .ذب٘ٛاض زاضز 159310ا٘س. ايٗ اؾشبٖ  ظٖ ثٛزٜ 284959٘فط ٔطز ٚ  295199ايٗ ٔيبٖ 

 ثبقس. آثبزي زاضاي ؾىٙٝ ٔي 676زٞؿشبٖ ٚ  49قٟط 25ثرف  26قٟطؾشبٖ،  10اؾشبٖ ايالْ زاضاي 

زليمٝ عَٛ قطلي  24زضػٝ ٚ  47زليمٝ فطو قٕبِي ٚ زض  9زضػٝ ٚ  33قٟط زض حٛظٜ ػغطافيبيي اؾشبٖ ايالْ ٚ زض قٟطؾشبٖ زضٜ
ٚ زٚ  185/580ثبقس، زاضاي ػٕقيشي زض حسٚز ويّٛٔشطٔطثـ ٔي 887ٔشط ٚ زاضاي ٚؾقشي حسٚز  1150ؾغح زضيب  ٌطيٙٛيچ ٚ اضسفبؿ آٖ اظ
 ثبقس.ضٚؾشب ٔي 64ثرف، چٟبض زٞؿشبٖ ٚ 
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186  ٝ78ضيعي، قٕبضٜ ػغطافيب ٚ ثط٘بٔٝفّٕي  ٘كطي 

 

 ًتبیج:

 الف( ًتبیج تَصیفی

( ضا ظ٘بٖ سكىيُ 51زضنس ) 9/12( ضا ٔطزاٖ ٚ 329زضنس ) 6/86٘فط اظ دبؾرٍٛيبٖ  380اظ ٔؼٕٛؿ  3سٛػٝ ثٝ ٘شبيغ ػسَٚ قٕبضٜ ثب 
٘فطزض ايٗ عجمٝ ؾٙي لطاض زاض٘س. اظِحبػ ٔيعاٖ سحهيالر  136ؾبَ ثٛزٜ وٝ  35-26زازٜ اؾز ثيكشطيٗ فطاٚا٘ي ٔطثٛط ثٝ عجمٝ ؾٙي 

( 3/70٘فط ) 267٘فط اظ دبؾرٍٛيبٖ  380ا٘س. ٞٓ چٙيٗ اظ ٔيبٖ  زيذّٓ ٚ ثبالسط ثٛزٜ 7/54ٚ ضإٞٙبيي ٚ  زض ؾغح ذٛا٘سٖ ٚ ٘ٛقشٗ 6/31
( ثيىبض 8/1) 7( ٘فط ٔحهُ ٚ زا٘كؼٛ ٚ 9/2٘فط ) 11( ثبظ٘كؿشٝ، 8/5٘فط ) 22( قغُ زِٚشي، 3/19٘فط ) 73زضنس اظ دبؾرٍٛيبٖ قغُ آظاز، 

 .ا٘س ثٛزٜ

 ی سٌی، ضغل ٍ ٍضؼیت تحصیلی خگَیبى ثشحست جٌسیت، ثبصُتَصیغ فشاٍاًی پبس (.3)جذٍل 

يضعیت 

 تحصیلی

 درصدتجمعی درصد فراياوی شغل وًع درصد فراياوی ی سىی بازٌ درصد فراياوی

خًاودن ي 

 وًشته

 6/74 3/74 267 آصاد 6/44     44     45-25 2/44 54

 6/89 3/49 73 دٍلتی 8/35 436 26-35 4/47 66 راهىمایی

 4/95 8/5 22 ثبصًطستِ 6/34 424 36-45 9/33 429 دیپلم

 2/97 8/4 7 ثیکبس 3/9 36 46-55 2/44 54 کارداوی

کارشىاسی 

 ارشد ي باالتر

هحصل ٍ  4/8 32 65-56 6/6 25

 داًطجَ

44 9/2 444 

  درصد فراياوی جىسیت 5/3 44 75-66   

 64/86 329  هشد 3/4 5 85-76   

 94/42 54  صى      

 

ثٌذی ػَاهل ثْجَد هؼیطت پبیذاس سٍستبیی تاٍلَی  

ثٙسي اظ ضطيت  اي ٔحبؾجٝ ٌطزيس ثطاي اِٚٛيز سطيٗ فٛأُ ثٟجٛز ٔقيكز دبيساض ضٚؾشبٞبي قٟطؾشبٖ زضٜ قٟط ٔيبٍ٘يٗ ضسجٝ ٔٙؾٛض سقييٗ ٟٔٓ ثٝ
 (.5ز )ػسَٚ قٕبضٜ آٚض سغييطار اؾشفبزٜ ٌطزيس وٝ يه قبذم ٘ؿجي اؾز ٚ أىبٖ ٔمبيؿٝ ٔشغييطٞبي ٔشرّف ضا فطاٞٓ ٔي

گبًِ هؼیطت پبیذاس اص دیذگبُ سٍستبییبى ثٌذی ػَاهل پٌج اٍلَیت (.5)جذٍل   

 هیبًگیي گَیِ ّب

 (5)اص   

 اًحشاف 

 هؼیبس  

 ضشیت تغییشات

 48/0 940/0 93/1 ّبی غیش صساػی دس هٌطقِ هَسدهطبلؼِ  ٍضؼیت صیشسبخت فؼبلیت

 37/0 857/0 25/2 ٍضؼیت ادٍات ٍ ٍسبیل هکبًیضاسیَى کطبٍسصی

 37/0 997/0 57/2 آٍسی صثبلِ ٍضؼیت سیستن جوغ 

 48/0 722/0 50/1 ٍضؼیت صٌبیغ تجذیلی ٍ تکویلی دس هٌطقِ

 45/0 715/0 55/1 گزاسی ٍ ّضیٌِ دٍلت دس تَسؼِ هطبغل سشهبیِ

 49/0 840/0 71/1 ٍضؼیت ثبصاس سسبًی تَلیذات ٍ هحصَالت کطبٍسصی 

 33/0 881/0 63/2 ل ًقلیٍِضؼیت دستشسی ثِ ٍسبی

 58/0 184/1 17/3 هیضاى  تبثیشخشد ثَدى ٍ ػذم یکپبسچگی اساضی  

 33/0 150/1 50/3 گیشی دٍسی ًسجی اص ضْش ٍ هشاکض تصوین

 33/0 184/1 50/3 ّبی گشدضگشی دس جزة گشدضگش هیضاى تبثیش ثْجَد صیشسبخت 

 56/0 124/1 2 ّبی استجبطی دس هٌطقِ  ٍضؼیت سیستن 

 5/0 0  848/0 68/1 ّبی صساػی ٍضؼیت صیشسبخت فؼبلیت 

 35/0 23/1 45/3 ّبی هتٌَع فشٌّگی ٍ طجیؼی ثشای جزة گشدضگشاى  تأثیش جبرثِ

 24/0 98/0 4 هیضاى تأثیش سطح حبصلخیضی اساضی 

 34/0 09/1 19/3 صیست ّبی ًبسبصگبس ثب هحیط هیضاى تأثیش طشح 

 59/0 182/1 3 صَالت جٌگلیهیضاى دستشسی ثِ هٌبثغ ٍ هح 

 39/0 263/1 16/3 هیضاى خسبست ثِ هحصَالت ثش اثش سشهبصدگی 
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 40/0 963/0 36/2 هیضاى هصشف هَاد پشٍتئیٌی ٍ سضبیت اص ٍضؼیت تغزیِ 

 22/0 955/0 22/4 ّبی اخیش  سبلی تأثیش خطک 

 32/0 177/1 61/3 هیضاى تأثیش سیل  

 63/0   126/1 767/1 پزیش هیضاى استفبدُ اص هٌبثغ تجذیذ 

 57/0 052/1 83/1 صیست هیضاى تَجِ هذیشاى ثِ حفبظت اص هحیط 

 27/0 059/1 9/3 هیضاى فصلی ثَدى اضتغبل ٍ تأثیش آى ثش سبکٌبى 

 22/0 950/0 3/4 هیضاى ًَسبًبت  هشثَط ثِ قیوت هحصَالت کطبٍسصی 

 46/0   246/1 70/2 بی اقبهتیّ ػٌَاى هکبى ّبی سٍستبیی ثِ هیضاى استفبدُ اص خبًِ

 41/0 177/1 85/2 هیضاى استفبدُ هشدم اص ٍام ٍ اػتجبسّبی هبلی ثشای حوبیت اص کبسآفشیٌی

    52/0 995/0 90/1 گزاسی  ٍ ّضیٌِ دٍلت دس ثخص اضتغبل هیضاى سشهبیِ

 24/0 966/0 4 ّب ٍ هٌبثغ غیشسسوی هیضاى ثذّکبسی ثِ ثبًک

 54/0 770/0 420/1 گزاسی دس هٌطقِ  ثِ سشهبیِ هیضاى توبیل ثخص خصَصی

 39/0 942/0 40/2 ّبی فٌی ٍ ػلوی ٍضؼیت هْبست

 47/0 788/0 65/1 هیضاى دستشسی ثِ خذهبت آهَصضی

 28/0 105/1 844/3 هیضاى ًشخ ثیکبسی دس سٌیي هختلف  

 52/0 9006/0 702/1 ّبی آهَصضی ّب ٍ ثشًبهِ ٍضؼیت دٍسُ

 49/0 850/0 72/1 ّبی غیش کطبٍسصی گزاسی دس ثخص سشهبیِ

 41/0 25/1 005/3 ّبی جذیذ  هیضاى اػتوبد  ثِ ػلن ٍ خلق سٍش 

 39/0 26/1 20/3 ّبی سٌتی  جبی سٍش ّبی ًَ ثِ هیضاى  تأثیش ًیشٍی اًسبًی هبّش ٍ ثبسَاد ثشای ایجبد سٍش 

 32/0 966/0 97/2 ّبی ًَیي کطت هیضاى استفبدُ  اص ضیَُ 

 32/0 076/1 33/3 سٍحیِ تؼبٍى ٍ ّوکبسی

 43/0 183/1 74/2 ای قجیلِ –ٍجَد اختالفبت قَهی  

 55/0 018/1 843/1 ّبی اجتوبػی ّب ٍ ضجکِ سطح استفبدُ اص سسبًِ

 38/0 080/1 81/2 ّبی اجشایی هیضاى هطبسکت دس فؼبلیت 

 22/0 916/0 178/4 هیضاى هْبجشت جَاًبى ثِ هٌبطق ضْشی ثشای ضغل  

 23/0 916/0 018/4 هیضاى گشایص  سٍستبییبى ثِ صًذگی ضْشی

 49/0 133/1 3/2 ٍکبس  جذیذ صًبى اًذاصی کست ّبی اجتوبػی ثشای ساُ هیضاى هخبلفت 

 30/0 969/0 245/3 تأثیش استجبطبت فبهیلی ثش هؼیطت 

 609/2 109/1 42/0 (NGOّبی سٍستبیی ) تطکل

 44/0 228/1 80/2 اضتغبل دس ثخص کطبٍسصیتوبیل جَاًبى ثِ 

 

 ًتبیج استٌجبطی

 ّبی هؼیطتی اسصیبثی پبیذاسی داسایی

زٞس ٘شبيغ حبوي اظ آٖ اؾز وٝ ٔيبٍ٘يٗ قبذم  ٞبي ٔقيكشي ضا ٘كبٖ ٔي ٞبي سٛنيفي اضظيبثي زاضايي ٘شبيغ يبفشٝ 5ػسَٚ قٕبضٜ 
آٔسٜ اؾز.  زؾز ٞبي ا٘ؿب٘ي ٚ فيعيىي اظ حس ٚؾظ ثبالسط ثٝ يبٍ٘يٗ زاضاييٞبي ٔبِي، عجيقي ٚ اػشٕبفي وٕشط اظ حس ٔشٛؾظ ٚ ٔ زاضايي

ٞب ٚ ٔٙبثـ غيطضؾٕي، ٔيعاٖ سٕبيُ ثرف ذهٛني  سٛاٖ، ٔيعاٖ ثسٞىبضي ثٝ ثب٘ه سطيٗ فبُٔ دبييٗ ثٛزٖ قبذم زاضايي ٔبِي ضا ٔي ٟٔٓ
زض ٔميبؼ عيف ِيىطر وسٌصاضي قسٜ  ٞب ٝ ثٝ ايٙىٝ دبؾدٌصاضي ٚ ٞعيٙٝ زِٚز زض ثرف اقشغبَ زا٘ؿز. ثب سٛػ زض ٔٙغمٝ ٚ ٔيعاٖ ؾطٔبيٝ

قٛز ٚ اٌط  سجـ آٖ دبيساضي سجييٗ ٔي زٞٙسٜ ٔيُ ثٝ افعايف ٚ ثٝ ثيكشط ثبقس ٘كبٖ 3ٞب اظ ٔمساض  وٝ ٔيبٍ٘يٗ أشيبظ ٞط يه اظ زاضايي زضنٛضسي
دبيساضي سٕبيُ زاضز. زض حبِز وّي ٔيبٍ٘يٗ أشيبظ وٕشط قٛز، ٚضقيز زاضايي ثٝ ؾٕز وبٞف ٚ ٘ب 3ٔيبٍ٘يٗ أشيبظ زاضايي اظ حس ٔشٛؾظ 

ٞب ٘بدبيساض اؾز.  قسٜ وٝ ا٘سوي اظ حس ٔشٛؾظ ثيكشط ثٛزٜ ٚ زضٔؼٕٛؿ قبذم زاضايي وُ آظٔٛز٘ي حبنُ 93/2زاضايي ٔقيكشي وُ ثطاثط 
ٞبي فيعيىي ٚ اػشٕبفي زض  ٖ زاضايياؾشيٛز٘ز ٔجيٗ دبييٗ ثٛز-t ٞبي ٔقيكشي ثب اؾشفبزٜ اظ آظٖٔٛ سحّيُ ٔيبٍ٘يٗ فسزي حبنُ اظ زاضايي

ٞبي عجيقي، ٔبِي ٚ ا٘ؿب٘ي ٔيُ ثٝ دبيساضي  زاضي ايٗ آظٖٔٛ، زاضايي ٔحسٚزٜ ٔٛضزٔغبِقٝ اؾز. ايٗ زض حبِي اؾز وٝ ثط اؾبؼ ؾغح ٔقٙي
 زاضز.
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 ای تک ًوًَِ tّبی هؼیطتی ثِ تفکیک ثب استفبدُ اص آصهَى  اسصیبثی پبیذاسی داسایی(. 6)جذٍل 

 (00/3اؾشيٛز٘ز)ٔمساض آظٖٔٛ;  tآٔبضٜ ا٘حطاف ٔقيبض ٔيبٍ٘يٗ ايي٘ٛؿ زاض

 -025/33 0/0 20 32/2 فيعيىي
 501/1 0/0 27 40/3 عجيقي
 313/0 0/0 24 00/3 ٔبِي

 313/0 0/0 24 00/3 ا٘ؿب٘ي
 -906/1 0/0 25 95/2 اػشٕبفي

   93/2 زاضايي ٔقيكشي وُ

 

زٞس. ٘شبيغ حبوي اظ آٖ اؾز وٝ  ٌب٘ٝ ٔقيكز دبيساض ٘كبٖ ٔي5٘ؽ ضا زض ثيٗ ٔشغيطٞبي ٘شبيغ حبنُ اظ سحّيُ ٚاضيب 6ػسَٚ قٕبضٜ 
زاض ٘جٛزٜ ٚ ثيٗ ٔشغييطٞبي فيعيىي / اػشٕبفي اذشالف  سيخ ٔرشّف ضٚؾشبيي زاضاي اذشالف ٔقٙي 3ٔشغيطٞبي عجيقي، ا٘ؿب٘ي ٚ ٔبِي ثيٗ 

 زاضي ٔكبٞسٜ ٌطزيس.  ٔقٙي

 ّبی هختلف سٍستبیی ّبی هؼیطت پبیذاس دس تیپ بخصثشسسی تفبٍت هیبًگیي ض(.7 )جذٍل 

 F pهقذاس  هیبًگیي هشثؼبت دسجِ آصادی هجوَع هشثؼبت ضبخص/هتغییش

 000 352/13 862/1 4 723/3 فیضیکی

 925/0 78/0 020/0 4 41/0 طجیؼی

 124/0 099/2 475/0 4 949/0 هبلی

 124/0 099/2 475/0 4 949/0 اًسبًی

 000 517/9 972/1 4 944/3 اجتوبػی

 زضنس     95زاضي زض ؾغح  زضنس                                                          ٔقٙي 99زاضي زض ؾغح  ٔقٙي

 

 ّبی دهَگشافیک دس هیضاى ٍاثستگی ثِ هؼیطت ثشسسی ّوجستگی ضبخص

زٞس ثيٗ  ٞب ٘كبٖ ٔي آٔسٜ اؾز. يبفشٝ 7ضٜ ٞبي زٌٔٛطافيه ٚ ٚاثؿشٍي ثٝ ٔقيكز زض ػسَٚ قٕب ٘شبيغ ثطضؾي ٕٞجؿشٍي قبذم 
ٞبي فيعيىي، ٔبِي، ا٘ؿب٘ي،  ٞبي فيعيىي، عجيقي، ٔبِي ٚ ا٘ؿب٘ي ٕٞجؿشٍي ٔٙفي ٚػٛز زاضز. ثيٗ ٔيعاٖ ؾٗ ٚ زاضايي ػٙؿيز ٚ زاضايي

ظجز ٚػٛز زاضز ثيٗ قغُ ٌب٘ٝ ٔقيكشي ٕٞجؿشٍي ٔ ٞبي دٙغ عجيقي ٚ اػشٕبفي ٕٞجؿشٍي ٔظجز ٚػٛز زاضز. ثيٗ ٔيعاٖ سحهيالر ٚ زاضايي
ٞبي ا٘ؿب٘ي، فيعيىي، ٔبِي ٚ عجيقي ٕٞجؿشٍي ٔٙفي  ٌب٘ٝ ٔقيكشي ٕٞجؿشٍي ٔٙفي ٚػٛز زاضز ٚ ٔحُ ؾىٛ٘ز ثب زاضايي ٞبي دٙغ ٚ زاضايي

 ٚ ثب زاضايي اػشٕبفي ٕٞجؿشٍي ٔظجز ٚػٛز زاضز.

 ّبی هؼیطتی ٍ پبساهتشّبی هؼیطت . ّوجستگی داسایی(8 )جذٍل       

 اجتوبػی اًسبًی هبلی طجیؼی فیضیکی دهَگشافیک ّبی ضبخص

 050/0 -016/0 -016/0 -065/0 -040/0 جٌسیت

 034/0 035/0 035/0 118/0 025/0 سي

 017/0 034/0 034/0 158/0 086/0 تحصیالت

 -016/0 -144/0 -144/0 -016/0 -038/0 ضغل

 125/0 -107/0 -107/0 021/0 -256/0 هحل سکًَت
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 ثیٌی هتغیـش ٍاثسـتِ پظٍّص تغیشّبی هستقل دس پیصتَاًبیی ه 

ٚاضز ٔقبزَ قس.  410/0ثب ضطيت سقييٗ  "عجيقي"قسٜ اؾز، زض ٌبْ اَٚ ٔشغيط ٔؿشمُ  ٘كبٖ زازٜ 8وٝ زض ػسَٚ قٕبضٜ  عٛضي ٕٞبٖ
ساض ٘بقي اظ فٛأُ عجيقي زضنس سغييطار ٔطسجظ ثب ٔجبحض ٔطثٛط ثٝ ٔقيكز دبي 50ٌط آٖ اؾز وٝ زض حسٚز  ٔمساض فسزي ايٗ ضطيت ثيبٖ

زضنس سغييطار ضا سجييٗ ٕ٘ٛز. زض ٌبْ  2/46ٚاضز ٔقبزِٝ ٌطزيس وٝ ثٝ ٕٞطاٜ ٔشغيط لجّي  "فٛأُ ا٘ؿب٘ي"ٞؿز. زض ٌبْ زْٚ ٔشغيط ٔؿشمُ 
ٔشٛلف ٌطزيس.  ٔشغييط ٔبِي ٚ زض ٌبْ چٟبضْ ٔشغيط اػشٕبفي ثٝ سطسيت ٚاضز ٔقبزِٝ ٌطزيس وٝ دؽ اظ ٚاضز قسٖ ٔشغيط چٟبضْ فّٕيبر ؾْٛ

زضنس اظ سغييطار ٔشغيط ٚاثؿشٝ )ٔقيكز دبيساض( ضا زض ٔٙغمٝ ٔٛضزٔغبِقٝ  1/59فٙٛاٖ ٔشغيطٞبي ٔؿشمُ؛  زضٔؼٕٛؿ چٟبض ٔشغيط شوطقسٜ ثٝ
 ثبقس. ٔي 1نٛضر ضاثغٝ قٕبضٜ  ( ٔقبزِٝ ضٌطؾيٛ٘ي ٔشغيطٞبي ٔؿشمُ ٚ ٚاثؿشٝ ٘يع ثR2ٝ; 591/0وٙٙس ) ثيٙي ٔي ديف

 ثیٌی هتغیش ٍاثستِ پظٍّص یی هتغیشّبی هستقل دس پیصتَاًب(. 9)جذٍل 

 B      Beta                    T       Sig                  R R2 ٔشغيطٞب                    

      27/2     فيعيىي
 502/0 472/0     21/6    000/0  649/0 410/0     (    X1عجيقي )
 411/0 340/0     59/3     000/0   703/0 462/0     (      X2ا٘ؿب٘ي )
 33/0 180/0      92/3     011/0   711/0 570/0      (        X3ٔبِي )

 210/0-  141/0-      49/3-      008/0   732/0 591/0    (      X4اػشٕبفي  )

Y= 27/2 + 502/0  x1 + 411/0  x2 + 303/0  x3 210/0-  x4          

 

یٌفؼبى هؼیطت هشدم هٌطقِهذل هفَْهی ر  

 

هذل هفَْهی ریٌفؼبى هؼیطت هشدم هٌطقِ (.3)ضکل   

ٞبي  ٞب، افطاز ٚ يب ؾبظٔبٖ ٌيطز. سٕبْ ٌطٜٚ ضطضاٖ ضا زض ثطٔييه ٚاغٜ فطثي اؾز وٝ ٞٓ شيٙفقبٖ ٚ ٞٓ شي stake holder شيٙفـ يب 
 قٛز. دصيط٘س شيٙفـ ٘بٔيسٜ ٔي ٚوبض زاض٘س ٚ يب اظ آٖ اطط ٔيٌصاض٘س ٚ يب ثٝ ٞط عطيمي ثب ٔقيكز ٔطزْ ؾط وٝ ثط ٔقيكز ٔطزْ اطط ٔي

ٚ٘مُ .... زاضز. يقٙي ايٙىٝ  عٛض وٝ اظ قىُ ٔكرم اؾز ٔقيكز يه ضاثغٝ زٚعطفٝ ثب زِٚز، ٔؼّؽ، ٌطزقٍطي، نٙقز، حُٕ ٕٞبٖ
سٛا٘ٙس ثب ؾفط ثٝ  س،  ٔظالً ٌطزقٍطاٖ ٔيسٛا٘س ثٝ عطظ ٔؿشميٓ يب غيطٔؿشميٓ ثط ضٚي ٔقيكز ٔطزْ سأطيط ثٍصاض٘ ٞطوساْ اظ ايٗ ٔشغيطٞب ٔي

ٞبي سبضيري فالٜٚ ثط آطبض فطٍٞٙي ٚ اػشٕبفي آطبض الشهبزي فطاٚا٘ي ثط ذٛز ثط  ٞبي عجيقي يب ٔىبٖ ٔٙبعك ضٚؾشبيي ثبٞسف زيسٖ ػبشثٝ
حبَ ٘شبيغ ايٗ سهٕيٕبر ثٝ  يٗسٛا٘س سأطيط ٔظجز يب ٔٙفي ثط ضٚي ٔقيكز ٔطزْ زاقشٝ ثبقس زضف ػبي ثٍصاض٘س. يب ٔظالً سهٕيٕبر زِٚز ٔي

 ٌطزز اٌط ايٗ سهٕيٕبر ثٝ الشهبز ٔطزْ وٕه وٙس ٔطزْ ٘يع اظ زِٚز ضاضي ذٛاٞٙس ثٛز ٚ ثبِقىؽ. زِٚز ثطٔي

 (: هعبدلِ سگشسیًَی4ساثطِ ضوبسُ )
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  سبصی الگَی سیپ  تطشیح ٍ پیبدُ

قبُٔ چٟبض ثرف سطيٗ ٞسف اضظقيبثي ثٟجٛز ٚ انالح اؾز ايٗ اٍِٛ  ضٚز ٟٔٓ اٍِٛي ؾيخ اٍِٛي اؾز وٝ ثطاي اضظقيبثي ثٝ وبض ٔي
ثبقس. ٔب زض ثطضؾي ٔٙغمٝ ٔٛضزٔغبِقٝ اظ ايٗ اٍِٛ اؾشفبزٜ  ( ٔيproduct( ٚ ٔحهَٛ )process( فطآيٙس )context( ظٔيٙٝ )inputٚضٚزي )

 وطزٜ سب ثٝ اضظيبثي ضٚؾشبٞبي ٔٛضزٔغبِقٝ زض ايٗ دػٚٞف ثذطزاظيٓ.

ٔحيغي، فطٍٞٙي،  ٞبي ظيؿز بٔٝ قبُٔ )وبضآفطيٙي، ظٔيٙٝ( زض دػٚٞف وٙٛ٘ي قبُٔ ؾؤاالر زض لبِت دطؾكinputٙٚضٚزي يب )
ٞب، اضسجبعبر، ا٘طغي، ٌطزقٍطي ٚ الشهبزي( ٚ ٔكبٞسٜ فّٙي ٚ  اػشٕبفي، ثٟساقز ٚ ؾالٔز، أٙيز غصايي، سغييطار ٔحيغي، ظيطؾبذز

ٞب  ٚسحّيُ زازٜ ٌطفز وٝ دؽ اظ سؼعيٝ( ٔٛضزثطضؾي لطاض contextٔهبحجٝ زض ؾٝ سيخ ضٚؾشبيي ثطذٛضزاض، ٘يٕٝ ثطذٛضزاض ٚ وٓ ثطذٛضزاض )
ٞبي ٔقيكشي )فيعيىي، عجيقي، ا٘ؿب٘ي، ٔبِي ٚ اػشٕبفي( زض حس ٔشٛؾظ ثٛز٘س  ثقس زاضايي 5ٞب زض ٞط  ثٝ ايٗ ٘شبيغ ضؾيسيٓ ٔيبٍ٘يٗ قبذم

ِي اؾز وٝ ثط اؾبؼ زٞٙسٜ ايٗ ٔغّت اؾز وٝ زض وُ ضٚؾشبٞبي ٔٛضزٔغبِقٝ اظ ٚضقيز ٔغّٛثي ثطذٛضزاض ٘يؿشٙس ايٗ زض حب وٝ ٘كبٖ
 ٞبي ٔقيكشي ٔيُ ثٝ دبيساضي زاض٘س. ثقس زاضايي 5زاضي  ؾغح ٔقٙي

 
(.4 )ضکل  چْبسچَة هفَْهی تجییي ضذُ تحقیق  

( ٚ فطآٚضزٜ process( فطآيٙس )input( زضٖٚ زاز )contextوٙس ٔٛلقيز يب ظٔيٙٝ ) اٍِٛي اضظقيبثي ؾيخ چٟبض ٘ٛؿ اضظقيبثي ضا اضائٝ ٔي
(productسك )ُقسٜ اؾز. ىي 

سطيٗ ٞسف اضظقيبثي زض ايٗ اٍِٛ ثٟجٛز  يه چبضچٛة ػبٔـ ثطاي اضظقيبثي زضظٔيٙٝ ٞبي ٔرشّف فطاٞٓ وطزٜ اؾز ٚ ٟٔٓ cippاٍِٛي 
 فّٕىطز ثط٘بٔٝ اؾز، اٍِٛي اضظقيبثي ؾيخ فطآيٙسي چطذكي اؾز وٝ ثٝ فطآيٙس سٛػٝ زاضز ٘ٝ ثٝ ٔحهَٛ يب ثبظزٜ.

( زاقشيٓ وٝ قبُٔ )وبضآفطيٙي، inputقسٜ اؾز. زض چبضچٛة اِٚيٝ يه ؾطي ٚضٚزي يب ) اؾشفبزٜزض دػٚٞف حبضط اظ اٍِٛي ؾيخ 
ٞب، اضسجبعبر،  ٞبي فطٍٞٙي، ثٟساقز ٚ ؾالٔز، أٙيز غصايي، سغييطار ٔحيغي، أٙيز غصايي، ظيطؾبذز ٔحيغي، ظٔيٙٝ ٞبي ظيؿز ظٔيٙٝ

ثبقس زض  ؾٝ سيخ ضٚؾشبٞبي ثطذٛضزاض، ٘يٕٝ ثطذٛضزاض ٚ وٓ ثطذٛضزاض ٔي( قبُٔ contextا٘طغي، ٌطزقٍطي ٚ الشهبزي( ثٛز ٚ ظٔيٙٝ )
ٞبي ٔقيكز )فيعيىي، اػشٕبفي، ا٘ؿب٘ي، عجيقي ٚ ٔبِي(  ضّقي ٔٙشؾٓ زاقشيٓ وٝ قبُٔ دٙغ ثقس زاضايي ( يه دٙغprocessثرف فطآيٙس )

آٔسٜ ثٝ ٔسَ ٔفٟٛٔي وٝ زض ثبال ٔكبٞسٜ  زؾز ٘شبيغ ثٝ ٞبي ٔيسا٘ي ٚ ٔهبحجٝ ثب ٔطزْ ٚ ضّقي ٔٙشؾٓ ثٛز أب ثقس اظ ٔكبٞسٜ وٝ يه دٙغ
ٞبي لجّي سقساز ٔؤِفٝ قبُٔ )نٙبيـ سجسيّي ٚ سىٕيّي،  ( فالٜٚ ثط ٔؤِفinputٝوٙيس ضؾيسيٓ. زض ٔسَ ٔفٟٛٔي ػسيس زض ثرف ٚضٚزي ) ٔي

، 33/2بٔٙشؾٓ )وٝ ؾطٔبيٝ فيعيىي ضّقي ٘( يه دٙغprocessثبقس ٚ زض ثرف فطآيٙس ) زؾشي ٚ قيالر( ٔي حبنُ ذيعي اضاضي، نٙبيـ
( وٝ productثبقس ٚ زض ثرف ٔحهَٛ ) ( ٔي01/3ٚ ؾطٔبيٝ ٔبِي  95/2، ؾطٔبيٝ عجيقي 45/2، ؾطٔبيٝ ا٘ؿب٘ي 94/2ؾطٔبيٝ اػشٕبفي 

ف ثيىبضي، وبٞف سٛا٘يٓ ثبفض ايؼبز زضآٔس، وبٞ ٞب زض ٔٙغمٝ ٔي ثبقس وٝ ثب اػطاي آٖ قبُٔ ٘شبيغ، ديكٟٙبزار ٚ ضاٞجطزٞب ٚ ٔىب٘يعيٓ ٔي
 ٌصاضي سٛؾظ ثرف ذهٛني ثبقيٓ. ٞبي وبضآفطيٙي ٚ ؾطٔبيٝ ٟٔبػطر، اقشغبَ، وبٞف ذطٚع ٘يطٚي وبض، ايؼبز فطنز



  191 قٟطؾشبٖ زضٜ قٟط( ي: ضٚؾشبٞبي)ٔغبِقٝ ٔٛضز  ييزض ػٛأـ ضٚؾشب يكشيدٙچ ٌب٘ٝ ٔق يٞب ييزاضا ُيسحّ

 

 گیشی ًتیجِ

قسٜ اظ ضٚؾشبٞبي ايٗ  آٚضي ٞسف ايٗ دػٚٞف اضظيبثي ٚضقيز ٔقيكز دبيساض ػٛأـ ضٚؾشبيي قٟطؾشبٖ زضٜ قٟط اؾز وٝ ثب سٛػٝ ثٝ اعالفبر ػٕـ
ٞبي نٛضر ٌطفشٝ، وٝ اظ عطيك ٘شبيغ ٔقيكشي ثيٗ ؾٝ سيخ ضٚؾشبٞبي ثطذٛضزاض، ٘يٕٝ ثطذٛضزاض ٚ وٓ ثطذٛضزاض ثب ٔمبيؿٝ  ٚسحّيُ بٖ ٚ سؼعيٝقٟطؾش

 .ثبقس ٔشغيطٞبي ٔقيكز ٔي

ٞبي  فقبِيز ٞبي ٞب ٘كبٖ زاز ٚضقيز ثٝ ثبظاض ضؾب٘ي سِٛيسار ٚ ٔحهٛالر وكبٚضظي ٚ ٚضقيز ظيطؾبذز زض ذهٛل ؾطٔبيٝ فيعيىي يبفشٝ
قٛز. وٝ ثب ٘شبيغ ٔغبِقبر زضثبٖ آؾشب٘ٝ ٚ  ظضافي ذيّي ضقيف اؾز ايٗ زض حبِي اؾز وٝ ٔقيكز انّي ضٚؾشبٞبي ٔٛضزٔغبِقٝ اظ وكبٚضظي سأٔيٗ ٔي

 ٔغبثمز زاضز. 1397ٕٞىبضاٖ زض ؾبَ 

يز ٔقيكشي ضٚؾشبٞبي ٔٛضزٔغبِقٝ زاقشٝ اؾز وٝ ثب ٞب اذيط ثيكشطيٗ سأطيط ضا ثط ٚضق ؾبِي ٞب ٘كبٖ زاز وٝ ذكه زض ذهٛل فٛأُ عجيقي يبفشٝ
 .ٔغبثمز زاضز 1397ٚ زضثبٖ آؾشب٘ٝ ٚ ٕٞىبضاٖ،  1397٘شبيغ ثصضافكبٖ ٚ ٕٞىبضاٖ 

ٞب ٘كبٖ زاز  چٙيٗ يبفشٝ ٞب ٘كبٖ زاز ٘ٛؾب٘بر ٔطثٛط ثٝ ٔحهٛالر وكبٚضظي ثؿيبض زض ظ٘سٌي ٔطزْ سأطيط زاضز، ٞٓ زض ذهٛل فٛأُ ٔبِي يبفشٝ
ثبقس ٚ  ٌصاضي زض ضٚؾشبٞبي ٔٛضزٔغبِقٝ ثؿيبض دبييٗ ٔي ٔٙؾٛض ايؼبز اقشغبَ سٛؾظ زِٚز ٚ ٔيعاٖ سٕبيُ ثرف ذهٛني ػٟز ؾطٔبيٝ صاضي ثٌٝ ؾطٔبيٝ

 ٔغبثمز 2013ٚ دطا ٚاوبض ٚ ٕٞىبضاٖ  1396ثبقس وٝ ثب ٘شبيغ سحميمبر ٚيؿي ٚ ٕٞىبضاٖ، ٞب ٚ ٔٙبثـ غيطضؾٕي ثؿيبض ثبال ٔي ٔيعاٖ ثسٞىبضي ثٝ ثب٘ه
 زاضز

ٞب ٘كبٖ زاز ٔيعاٖ زؾشطؾي ثٝ ذسٔبر آٔٛظقي زض ذهٛل ٔجبحض ٔقيكز ٚ اقشغبَ، ٘طخ ثيىبضي زض ؾٙيٗ ٔرشّف ٚ  زض ذهٛل ا٘ؿب٘ي يبفشٝ
ٔغبثمز زاضز.  1390ثبقس؛ وٝ ثب ٘شبيغ سحميمبر ػقٕٝ دٛض ٚ احٕسي،  ٞبي آٔٛظقي زض اضسجبط ثب ٔقيكز ثؿيبض دبييٗ ٔي ٞب ٚ ثط٘بٔٝ ٚضقيز زٚضٜ

ثبقس وٝ ثب ٘شبيغ  ٞبي ٔقيكشي ثبال ٔي چٙيٗ ضٚحيٝ سقبٖٚ ٚ ٕٞىبضي ٚ اضسجبعبر فبٔيّي زض ثيٗ اٞبِي ضٚؾشبٞبي ٔٛضزٔغبِقٝ زض ذهٛل فقبِيزٓ ٞ
 ٔغبثمز زاضز. 2011ٚ اٚزايب ويٛٔبضا ٚ قطؾشب  1397ثصضافكبٖ ٚ ٕٞىبضاٖ 

ظ٘سٌي قٟطي ٚ ذطٚع ٘يطٚي وبض ٚ ٟٔبػطر ػٛا٘بٖ ثٝ ٔٙبعك قٟطي ثؿيبض ٞب ٘كبٖ زاز ٌطايف ضٚؾشبييبٖ ثٝ  زض ذهٛل فٛأُ اػشٕبفي يبفشٝ
زاضز ٕٞچٙيٗ ؾغح ٔغبثمز   2001ٚ ثب ٘شبيغ سحميك ٘شبيغ آِيؿٖٛ ٚ آِيؽ ٔغبيطر  1390ثبقس وٝ ثب ٘شبيغ سحميمبر ػٕقٝ دٛض ٚ احٕسي،  ثبال ٔي

 ٞبي اػشٕبفي ثؿيبض دبييٗ اؾز. ٞب ٚ قجىٝ اؾشفبزٜ اظ ضؾب٘ٝ

ثبقس، ِصا ثب اؾشٙبز ثٝ ضٚاثظ فّي ٔقِّٛي  ٍ٘ط( ٔي نٛضر ؾيؿشٕبسيه )وُ وٝ ضٚيىطز ٔغبِقٝ حبضط ثب سٛػٝ ثٝ ٞسف دػٚٞف ثٝ ثٝ ايٗ ثب سٛػٝ
 قسٜ اؾز. 4ٌب٘ٝ چبضچٛة ٔقيكز دبيساض، الساْ ثٝ عطاحي ضٚاثظ فّي ٚ ٔقِّٛي وُ ؾيؿشٓ ثٝ قطح ثٝ قىُ قٕبضٜ 5ٞبي  قسٜ زض ثرف سقطيف
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  اثط ػلی ٍ هؼلَلی سیستوی ثب تَجِ ثِ چبسچَة هفَْهی تحقیقسٍ (.5)ضکل 

 



192  ٝ78ضيعي، قٕبضٜ ػغطافيب ٚ ثط٘بٔٝفّٕي  ٘كطي 

 

عٛض وٝ ٔكبٞسٜ  قٛز ٕٞبٖ ٞبي ٔظجز ٕٞسيٍط ضا سمٛيز وطزٜ ٚ حّمٝ ٔظجز ثبفض ثٟجٛز ٚ ضفـ ٔكىُ ٔي زض ٔسَ فّز ٚ ٔقِّٛي حّمٝ
آٔٛظـ )فّي ثيٍي ٚ ٟٔسي ظازٜ،  زؾشي ٞبي ٔبٞط زض ثرف نٙبيـ اي ثٝ ٘يطٚي وٙيس اٌط ؾبظٔبٖ سقبٖٚ ضٚؾشبيي ٚ فٙي ٚ حطفٝ ٔي

ٞبي ػسيس ٚ ٘ٛ )فّي  ٞبي ػسيس ٚ ٘ٛ ثبقس وٝ ثبفض ايؼبز ذّك ضٚـ ٞب ثب قيٜٛ ( زٞس ايٗ آٔٛظـ1394ٚ ٔحٕسي ٚ ٕٞىبضاٖ، 1395
طف قٛز وٝ ثب ثبظاضيبثي ٔٙبؾت اظ ع( ٔي1394ٚ نفطي فّي اوجطي ٚ نبزلي، 1392ٚ فطاٞب٘ي ٚ ٕٞىبضاٖ، 1395، ثيٍي ٚ ٟٔسي ظازٜ

ٚ نفطي 1395فّي ثيٍي ٚ ٟٔسي ظازٜ، ٞب ٚ ٕٞچٙيٗ ايؼبز ضٚحيٝ سقبٖٚ ٚ ٕٞىبضي ) ٞبي ثبظاضيبثي ٔٙبؾت ثٝ آٖ ايٗ ٟ٘بزٞب يب آٔٛظـ
قٛز. اظ  ٔي (1380( ثبفض وبٞف ثيىبضي )ضوٗ اِسيٗ افشربضي ٚ لبزضي، 1393ٚ ؾؼبؾي ليساضي ٚ ٕٞىبضاٖ، 1394اوجطي ٚ نبزلي، 

زؾشي ٔٙغمٝ ٔٙؼط ثٝ ايؼبز  زض فضبي ٔؼبظي ضٕٗ احيبء نٙبيـ (1380ٔحٕسي ٚ ٕٞىبضاٖ، يكٍبٜ ٚ ثبظاضيبثي )عطف زيٍط ثب ايؼبز ٕ٘ب
 قٛز. قٛز وٝ ثب ايٗ وبض سب حسٚزي اظ ٔيعاٖ وٕجٛز ذسٔبر آٔٛظقي زض ذهٛل اقشغبَ ٚ ٔقيكز وبؾشٝ ٔي زضآٔس ٔي

( زض ذهٛل 1394ٚ ٟٔسي ظازٜ ٚ فّي ثيٍي، 1396ٚ ٕٞىبضاٖ،  ٞبي اػشٕبفي دبييٗ )ثصضافكبٖ ٞب ٚ قجىٝ ؾغح اؾشفبزٜ اظ ضؾب٘ٝ
ٞبي ٔؼبظي سالـ قٛز وٝ ضٚؾشبييبٖ زض ذهٛل  ٔقيكز زض ٔٙغمٝ ٔٛضزٔغبِقٝ دبييٗ اؾز وٝ ثبيس سٛؾظ نساٚؾيٕب ٚ ايؼبز قجىٝ

ٝ ثبال اؾز وٝ ؾبظٔبٖ فٙي ٚ ٔقيكز ٚ اقشغبَ اظ آٌبٞي ثيكشطي ثطذٛضزاض قٛ٘س.ذطٚع ٘يطٚي وبض ثطاطط ثيىبضي زض ٔٙغمٝ ٔٛضزٔغبِق
نفطي فّي اوجطي ٚ ٞبي وٝ ٘يبظ ٔٙغمٝ اؾز ثٝ ػٛا٘بٖ آٔٛظـ ٚ ثب سؿٟيٍّطي سؿٟيالر ) اي ثبيس ثب سٛػٝ ثٝ ٘يبظ ٔٙغمٝ ٚ زض ضقشٝ حطفٝ

ٛ٘س وٝ ثب ايٗ زيسٜ ثبفض ايؼبز وبضآفطيٙي ق ثٝ افطاز آٔٛظـ (1395ٚ ٟٔسي ظازٜ ٚ فّي ثيٍي، 1395ٚ ٔحٕسي ٚ ٕٞىبضاٖ، 1394نبزلي، 
)ٔحٕسي ٚ چٙيٗ وبٞف ثيىبضي  ٚ ٞٓ( 1395ٚ ٔحٕسي ٚ ٕٞىبضاٖ، 1380)ضوٗ اِسيٗ افشربضي ٚ لبزضي، وبض ثبفض وبٞف ٟٔبػطر 

 قٛ٘س.( 1395ٚ ٚيؿي ٚ ٕٞىبضاٖ، 1395ٕٞىبضاٖ، 

ٞب قٛ٘س  ؼط ثٝ ايؼبز ثٍٙبٜٞبي ٔٙ قٛز وٝ ايٗ ذٛقٝ ٞبي ٔي زض ٔيبٖ ضٚؾشبييبٖ ثبفض ايؼبز ذٛقٝ NGOٞبي  آٔٛظـ ٚ ايؼبز ٌطٜٚ
 قٛز. وٝ ثبفض افعايف اقشغبَ ٚ وبٞف ثيىبضي ٔي

ٚ اوجطيبٖ ضٚسيعي، 1392ٚ ٔحٕسي يٍب٘ٝ ٚ ٕٞىبضاٖ، 1394)نفطي فّي اوجطي ٚ نبزلي، ٌصاضي  سٕبيُ ثرف ذهٛني ثٝ ؾطٔبيٝ 
ٌصاضي ضا افعايف زاز. ٔسيطاٖ ثبيس سالـ وٙٙس ثب  سٛاٖ ؾطٔبيٝ ٞبي ٔٙغمٝ ٚ سجّيغبر ٔي ثؿيبض دبييٗ اؾز وٝ ثب قٙبؾبيي ؽطفيز( 1393

زٞي ثٝ سؿٟيالر سٕبيُ  ثب سٛػٝ ثٝ ٘يبظٞبي ٔٙغمٝ ٚ سجّيغ ٚ ٕٞچٙيٗ ػٟز (1394)نفطي فّي ثيٍي ٚ نبزلي، حٕبيز اظ وبضآفطيٗ 
 ٌصاضي افعايف زٞٙس. ثرف ذهٛني ضا ثٝ ؾطٔبيٝ

قي ظيبزي ثطاي ػصة ٌطزقٍط ثطذٛضزاض٘س ِٚي فسْ سٛػٝ ٚ فسْ ثب سٛػٝ ثٝ ايٙىٝ ضٚؾشبٞبي قٟطؾشبٖ زضٜ قٟط اظ سٙٛؿ عجي
ٔشٙٛفي زاضز وٝ ثب  ٞبي ذسازازي اؾشفبزٜ ٘كٛز. حبقيٝ ضٚزذب٘ٝ ؾيٕطٜ ٚ وجيط وٜٛ سٙٛؿ عجيقي ٞب ثبفض قسٜ وٝ اظ ايٗ ٘قٕز ظيطؾبذز

ٚ ايؼبز فضبي فٕٛٔي ٚ  (1395، ٚ نفطي فّي اوجطي ٚ نبزلي1396)ثصضافكبٖ ٚ ٕٞىبضاٖ، ٞبي وبفي ٚ ٔٙبؾت  ايؼبز ظيطؾبذز
سٛاٖ وٝ ٞٓ ؾيُ ػٌّٛيطي ٞٓ اضاضي ضٚؾشبٞبي  وكي ؾس ؾيٕطٜ ٔي سٛاٖ اظ ايٗ ؽطفيز اؾشفبزٜ وطز  ٕٞچٙيٗ ثب وب٘بَ ٔجّٕبٖ ٔي

ٖ ؾبظي ٚ زاز قٛ٘س. زض فهُ سبثؿشبٖ چٖٛ ٞٛاي ايٗ ٔٙغمٝ ٌطْ اؾز ثب آٌبٞي زازٖ ٚ فطًٞٙ حبقيٝ ؾس ؾيٕطٜ اظ آة ثطذٛضزاض ٔي
ٞبي ضٚؾشبييبٖ ٚ اؾشفبزٜ اظ  ػٛيي زض ٞعيٙٝ سٛاٖ اظ ا٘طغي ذٛضقيس ثطاي سِٛيس ثطق اؾشفبزٜ وطز وٝ ثبفض نطفٝ ٞبي ضايٍبٖ ٔيدُٙ

 قٛز. ٞب سؼسيس دصيط زض ٔٙغمٝ ٔي ا٘طغي

ثبفض ( 1394)نفطي فّي اوجطي ٚ نبزلي،  ٚ٘مُ ثيكشط وٙيس ثٝ ايٗ ػٟز اؾز وٝ حُٕ يه حّمٝ ٔشمي وٝ زض قىُ ٔكبٞسٜ ٔي
فّز يه حّمٝ يب  ايٗ قٛز ٚ فالٜٚ ثط اظ ثيٗ ثطزٖ عجيقز ٚ ايؼبز ذؿبضر ٞعيٙٝ ٘يع زاضز ثٝ ظيؿز ٔي آِٛزٌي ثيكشط قسٜ ٚ سرطيت ٔحيظ

وٙٙس ؾبظٔبٖ سقبٖٚ ضٚؾشبيي ٚ  ِٛح ٔٙفي اؾز. ثطاي حصف زالالٖ وٝ ٔحهٛالر وكبٚضظي ضا ثٝ ليٕز ٘بظَ اظ وكبٚضظاٖ ذطيساضي ٔي
)ثصضافكبٖ ٚ ٞبي الظْ ٚ آٌبٞي ضا زض ذهٛل ايؼبز سقبٚ٘ي  ٚضظي ثب ٕٞىبضي قٛضا ٚ زٞيبضي ٚ ٔقشٕسيٗ ٔحّي ثبيس آٔٛظـػٟبز وكب

ٚ فطاٞب٘ي ٚ 1393)ؾؼبؾي ليساضي ٚ ٕٞىبضاٖ، چٙيٗ سؿٟيالر ثسٞٙس ٚ ٞٓ( 1393ٚ ؾؼبؾي ليساضي ٚ ٕٞىبضاٖ، 1396ٕٞىبضا٘ف 
زض اذشيبض آ٘بٖ لطاض زٞس ثب ايٗ وبض وكبٚضظاٖ ثطاي فطٚـ ٔحهٛالسكبٖ سقبٚ٘ي سكىيُ  الظْ ضا ثطاي زضؾز وطزٖ ا٘جبضٕٞىبضاٖ،( 



  193 قٟطؾشبٖ زضٜ قٟط( ي: ضٚؾشبٞبي)ٔغبِقٝ ٔٛضز  ييزض ػٛأـ ضٚؾشب يكشيدٙچ ٌب٘ٝ ٔق يٞب ييزاضا ُيسحّ

 

ٔحٕسي ٚ سطيٗ ثبظاضٞبي ٞسف ٚ ثؿشٗ لطاضزاز ثسٖٚ ٚاؾغٝ ) ٔسيطٜ ٚ ديسا وطزٖ ٘عزيه زٞٙس وٝ ثب ا٘شربة ثبظاضيبة سٛؾظ ٞيئز ٔي
غٛة وكبٚضظي ٚ ايٙىٝ اوظط ضٚؾشبٞب زض حبقيٝ ضٚزذب٘ٝ ؾيٕطٜ لطاض ٞبي ٔط زالالٖ حصف ذٛاٞٙس قس ٚ ثب سٛػٝ ثٝ ظٔيٗ (1395ٕٞىبضاٖ، 

 ضٚز. ٞبي ثيكشطي ظيط وكز ٔي ثٟب ضاحز ٚ ظٔيٗ وكي ؾس ؾيٕطٜ وكبٚضظاٖ اظ زازٖ آة زاض٘س ثب وب٘بَ

ضٚيس ازاضٜ ٔٙبثـ  ٔي ثب سٛػٝ ثٝ ايٙىٝ وبضذب٘ٝ فطآٚضي ٌيبٞبٖ زاضٚيي زض ٔٙغمٝ ٚػٛز زاضز ٚ ا٘ٛاؿ ٌيبٞبٖ زاضٚيي زض ٔٙغمٝ وجيط وٜٛ
ٞبي وكبٚضظي وكز وٙٙس وٝ ثبفض اقشغبَ ٚ زضآٔس  عجيقي ٚ وبضقٙبؾبٖ ػٟبز وكبٚضظي سالـ وٙٙس وٝ ايٗ ٌيبٞبٖ زاضٚيي ضا زض ظٔيٗ

 ثطاي ٔطزْ ٔٙغمٝ ذٛاٞس قس. 

غبر ٌطزقٍطاٖ ضا ػصة وطز ٚ ثب ٞبي عجيقي ٚ آطبض سبضيري ٔشٙٛفي ثطذٛضزاض ٞؿشٙس وٝ ثبيس ثب سجّي ضٚؾشبٞبي ايٗ قٟطؾشبٖ اظ ػبشثٝ
ٌصاضي زِٚز زض  سٛاٖ ايؼبز اقشغبَ ثطاي ظ٘بٖ ٔٙغمٝ وطز، اظ عطف زيٍط ؾطٔبيٝ زؾشي ٚ ػصة ثيكشط ٌطزقٍط ٔي ايؼبز فطٚقٍبٜ نٙبيـ

ٚ 1380)ضوٗ اِسيٗ افشربضي ٚ لبزضي، ٞب ثبفض افعايف ٌطزقٍط ٚ افعايف سمبضب ثطاي ٔحهٛالر ٚ ذسٔبر ٔحّي  سٛؾقٝ ظيطؾبذز
ٚ ٚيؿي ٚ 1380ضوٗ اِسيٗ افشربضي ٚ لبزضي، )ٚ افعايف ٔطاوع ذسٔبسي ثيكشط قسٜ وٝ ثبفض ايؼبز زضآٔس  (1395ٔحٕسي ٚ ٕٞىبضاٖ، 

زاضز وٝ  (1380)ضوٗ اِسيٗ افشربضي ٚ لبزضي، قٛز. أب افعايف ٌطزقٍط ٘يبظ ثٝ ٔكبضوز ٔحّي  ( ثطاي ٔطزْ ٔحّي ٔي1396ٕٞىبضاٖ، 
قٛز. اظ  ثٝ قٟطٞب ٔي( 1394)نفطي فّي اوجطي ٚ نبزلي، بز اقشغبَ ثطاي ٔطزْ ٚ ضفبٜ آ٘بٖ ٚ فسْ ٟٔبػطر ايٗ ٔكبضوز ثبفض ايؼ

ظيؿز ذٛاٞس قس وٝ ٘يبظ ثٝ  ٚ٘مُ ثيكشط ٚ زض٘شيؼٝ ثبفض آِٛزٌي ٚ سرطيت ٔحيظ عطف زيٍط )حّمٝ ٔٙفي( افعايف ٌطزقٍط ثبفض حُٕ
 ثبقس ظيطا سجّيغبر ٘يبظ ثٝ ٞعيٙٝ زاضز. ط ٘يبظ ثٝ سجّيغبر زاضز ٔٙفي ٔيؾبظي ٚ سٛػٝ ٔؿئِٛيٗ زاضز. أب ػصة ٌطزقٍ فطًٞٙ
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